
VOOR

• verpleeghuizen
• thuiszorg
• eerstelijnsverblijven
• COVID-zorghotels en andere opvanglocaties

DRAAIBOEK HERSTELZORG NA COVID-19

DOEL 
Herstelzorg na besmetting en/of behandeling met COVID-19 snel en adequaat 

opstarten. In het draaiboek vind je een overzicht van de zorgvragen en mogelijke 

interventies, géén medisch behandelbeleid. 

INFORMATIE VOOR

• zorgverleners 
• beleidsmakers
• cliënten en mantelzorgers

MOGELIJKE NAZORGTRAJECTEN
• Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)/herstelzorg op 

afdelingen in verpleeghuizen. 
• Herstelzorg op eerstelijnsverblijven/COVID-

nazorgafdelingen/hotels. 
• Herstel thuis met mogelijk ondersteuning thuiszorg/

mantelzorg en zo nodig begeleiding van eerstelijns 
therapeuten.

De specialistische revalidatie (MSR) in revalidatiecentra 
(of in een specifiek centrum voor complex chronische 
longaandoeningen, CCL) wordt in dit draaiboek niet 
beschreven. 

ANDERE DRAAIBOEKEN

• Draaiboek palliatieve zorg

• Protocol corona in de thuiszorg 

• Draaiboek verpleeghuizen

• Draaiboek wijkverpleging

VOOR CLIËNTEN EN NAASTEN

• Informatiebrief voor cliënt en naasten na (ziekenhuis)
opname door Covid-19.

• Informatie over het herstel na corona op thuisarts.nl

• Coronalongplein van het Longfonds met veel informatie, 
onder andere ervaringen en behoeften van lotgenoten.

• Website Patiëntenfederatie Nederland

BEKIJK DRAAIBOEK >

VOORBEELDZORGPLANNEN EN CASUÏSTIEK
• Voor thuiszorg (gebaseerd op een indeling volgens 

Omaha System) met uitgewerkte casus.
• Voor verpleeghuis (eerstelijnsverblijven, COVID-

zorghotels en andere opvanglocaties), gebaseerd op de 
vier domeinen, een indeling volgens het Zorgleefplan 
van ActiZ. Met casuïstiek.

• Voor transfer- en (wijk)verpleging checklist voor ontslag.

TIPS

• Gebruik voor informatie over 
verpleegtechnische handelingen de Vilans 
KICK-protocollen (tijdelijk vrij toegankelijk).

• Bijscholing en e-learnings over corona.
• Mentale steun in de coronacrisis.

AANBEVOLEN

• E-learning over post Intensive care syndroom (PICS) na 
COVID 19 infectie (De Hoogstraat).

• Filmpje Nieuwsuur over herstel en revalidatie na corona.
• Zorgpad van wijkverpleging.org met praktische tips voor 

wijkverpleging.
• Financiering van nazorg en ondersteuning voor 

revaliderende COVID-patiënten.
Het draaiboek voor 

herstelzorg is opgesteld door 

Vilans in afstemming met 

het initiatief ‘COVID-19 Extra 

handen aan bed’. Met dank 

aan Amstelring, Buurtzorg, 

Libra revalidatie en De Wever 

Thuis.

BEKIJK DRAAIBOEK >

https://palliaweb.nl/corona/hospicezorg-tijdens-corona-uitbraak
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/protocol-corona-thuiszorg.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/corona-draaiboek-covid-19-voor-verspreiding-in-verpleeghuizen.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/corona-draaiboek-covid-19-voor-verspreiding-in-wijkverpleging.pdf
http://zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/informatiebrief-clienten-naasten-herstelzorg-thuis-covid-19.docx
https://www.thuisarts.nl/corona
https://coronalongplein.nl/
https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/je-hoort-tot-een-risicogroep-en-je-zoekt-goede-informatie-over-corona
https://www.vilanskickprotocollen.nl/Portaal/Tijdelijk_Openbaar_Portaal_Vilans
https://www.vilanskickprotocollen.nl/Portaal/Tijdelijk_Openbaar_Portaal_Vilans
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/corona/corona-bijscholing-zorg
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/corona-mentale-steun
https://www.dehoogstraat.nl/coronavirus/e-learning-post-ic-syndroom-pics-na-covid-19-infectie/
https://youtu.be/cBT4gqjHxak
https://www.wijkverpleging.org/zorgpaden/covid19
https://www.skipr.nl/nieuws/zorginstituut-kijkt-versneld-naar-vergoeding-nazorg-bij-covid-19/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/draaiboek-herstelzorg-met-voorbeeld-zorgplannen.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/draaiboek-herstelzorg-met-voorbeeld-zorgplannen.pdf
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