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Programma 18 november 2021

19.00-20.00: Voorprogramma
Aanhoudende klachten na COVID bij 
kinderen en jongeren

20.15-21.30: 78e ALV
Let op: om hieraan deel te nemen gebruik je 
de andere ontvangen link!

Camera uit, microfoon op 'mute'
Als je het woord hebt of krijgt, zet op 'unmute'

Vragen kunnen ook gesteld worden in de chat

Registratie gebeurt automatisch

Er worden 2 aparte QR codes getoond, 1 
vooraf aan voorprogramma en 1 vooraf 
aan ALV

! Als je je niet kunt registreren middels de QR code : stuur dan een mail* naar 
bestuur bijeenkomstenenscholing@kngf.nl

* Mail met noemen teams naam en daadwerkelijke naam en lidmaatschapsnummer

Aanhoudende klachten na COVID bij 
kinderen en jongeren

Drs. Caroline Brackel, kinderarts & kinderlongarts,
Dr. Suzanne Terheggen, kinderarts & kinderlongarts
Dr. Mattijs Alsem, kinderrevalidatiearts A-UMC &

Dr. Eline Bolster, kinderfysiotherapeut en onderzoeker

Online NVFK voorprogramma (19.00‐20.00)

Aanhoudende klachten na COVID bij kinderen en 
jongeren

Caroline Kosterink-Brackel, kinderarts – kinderlongarts Amsterdam UMC en Tergooi MC

Suzanne Terheggen, kinderarts - kinderlongarts Amsterdam UMC

Mattijs Alsem, kinderrevalidatiearts Amsterdam UMC 

Eline Bolster, kinderfysiotherapeut Amsterdam UMC 

Timo, 8 jaar oud
• Juni 2020 COVID doorgemaakt. 
• Sindsdien vaak benauwd, met piepende ademhaling en minder goed kunnen inspannen. 
• Is erg moe en heeft soms hartkloppingen.
• Oom heeft na een IC opname long-COVID klachten, heeft Timo dit ook?
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Sarah, 15 jaar oud

• COVID-19 infectie februari 2020
• Vermoeidheid, hartkloppingen
• Activiteiten in het dagelijks leven worden weer opgebouwd, gaat naar school 

en ziet vrienden weer regelmatig
• Sport en gymt wel maar de dag erna altijd moe

https://thenounproject.com

Peter, 14 jaar oud

• Vader oktober 2020 opgenomen met COVID, Peter niet getest, toen wel 
klachten van smaakverlies. Sindsdien vermoeid, moeite met concentreren en 
prikkels, "brain fog", buikpijn en thoracale pijnklachten. 

• Aanvankelijke slechte cijfers en veel schoolverzuim, school lukt nu helemaal 
niet meer. Inspanningstolerantie flink afgenomen, ligt daardoor bijna de hele 
dag op bed/bank.

Inhoud

• Sarah en Peter zijn gediagnosticeerd met long-COVID. Timo niet, hij heeft astma.

• Wat is long COVID, hoe vaak komt het voor en hoe stel je de diagnose? (15 min)
• Stepped care (15 min)
• Kinderfysiotherapeutische behandeling eerste lijn (15 min)
• Vragen (10 min)

Timo, 8 jaar oud
• Juni 2020 COVID doorgemaakt. 
• Sindsdien vaak benauwd, met piepende ademhaling en minder goed kunnen inspannen. 
• Is erg moe en heeft soms hartkloppingen.
• Oom heeft na een IC opname long-COVID klachten, heeft Timo dit ook?

https://thenounproject.com
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Caroline Kosterink-Brackel

Wat is long-COVID, 
hoe vaak komt het 
voor en hoe stel je 
de diagnose?

Wanneer spreken we van long-COVID?

long –COVID

Post COVID-19 syndrome

Post – acute COVID sequelae (PACS)

Post COVID-19 condition.

COVID long-haulers

Ongoing symptomatic COVID-19

Definitie

• Post COVID-19 condition occurs in individuals with a history of probable or 
confirmed SARS CoV-2 infection, usually 3 months from the onset of COVID-19 
with symptoms and that last for at least 2 months and cannot be explained
by an alternative diagnosis. Common symptoms include fatigue, shortness of 
breath, cognitive dysfunction but also others and generally have an impact 
on everyday functioning. Symptoms may be new onset following initial
recovery from an acute COVID-19 episode or persist from the initial illness. 
Symptoms may also fluctuate or relapse over time.

WHO/2019-nCoV/Post_COVID-19_condition/Clinical_case_definition/2021.1

Long-COVID / post-COVID-19 syndroom
Pathofysiologie

Nalbandian et al, 2021
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Long-COVID bij kinderen, welke klachten?
NVK survey: Klachten

Brackel et al. Pediatric long-COVID: an overlooked phenomenon? Ped Pulm 2021
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Vermoeidheid 95%

Dyspnoe 60%

Concentratiestoornis 49%

Hoofdpijn 42%

Thoracale pijnklachten 38%

Buikpijn 36%

Spierpijn 31%

Diarree 26%

Palpitatieklachten 20%

Geheugenproblematiek 15%

Anders: 31%

AUMC POCOS poli
• 60 kinderen, 65% vrouw
• Gemiddelde leeftijd: 13 jaar (4-17)

Aantal maanden na acute ziekte: 11 mnd (4-19)

•

Data POCOS study, not yet published
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Allen acute fase begin 2020

POCOS poli
Patiënten

Data POCOS study, not yet published.

5

3

4

4

5

8

41

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Overig

Angstklachten

Benauwdheid

Koortsepisodes
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Inspanningsintolerantie
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Hoofdklacht

• Vermoeidheid
•  “Brain fog” (“hersenmist”)
•  Meer moeite met leren
•  Neuropsychologisch onderzoek
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Long-COVID bij kinderen, Waarom?

Nalbandian, Sehgal, Gupta et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med 2021. Ortona E, Malorni W. Long-COVID: to investigate
immunological mechanisms and seks/gender related aspects as fundamental steps for a talored therapy. Eur Respir J 2021.

Long-COVID bij kinderen, hoe vaak?

18-11-2021

295  114

FU 10.3 weken

Cases
N=107

Control
N=114

p-value*

Any persisting 
symptom not 
present before 
COVID-19 (N, 
%)

47 (43.9) 0 <0.01*

Fatigue 31 (32.0) 0 <0.01*
Dyspnea 14 (13.5) 0 <0.01*
Cough 13 (12.6) 0 <0.01*
Wheezing 4 (3.9) n.a. n.a.

Winkel, Brackel, Hashimoto, van Houten, Haverkort, Buddingh, Noij, Terheggen 2021 (not yet published)

Persisterende klachten bij:
opgenomen patienten
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21
Osmanov IM, Spiridonova E, Bobkova P, et al. Risk factors for long covid in previously hospitalised children using the 
ISARIC Global follow-up protocol: A prospective cohort study. Eur Respir J 2021; in press

Persisterende klachten bij:
opgenomen patienten CLOCK study

Symptoom SARS-CoV-
2 negatief

SARS-CoV-2 
positief

Aantal 
patienten

3739 3065

0 46.7% 33.5%

1-2 37.2% 36.2%

3-4 9.8% 16.9%

5+ 6.4% 13.4%

Geen 
symptomen 
tijdens T=0

91.7% 64.6%

Symptoom SARS-CoV-2 
negatief

SARS-CoV-2 
positief

vermoeidheid 24.4% 39.0%

kortademigheid 10.4% 23.4%

Geurverlies 1.4% 23.5%

Hoofdpijn 14.2% 23.2%

Duizeligheid 8.4% 13.7%

Verwardheid 3.3% 6.5%

Thoracale pijn 3.5% 7.1%

Stephenson et al. Long COVID - the physical and mental health of children and non-hospitalised young people 3 months
after SARS-CoV-2 infection; a national matched cohort study (The CLoCk) Study.

Wat komt nog:

23

MIS-C IC follow-up

COVID/MIS-C FU 6 mnd

COVID follow-up GGD populatie

RIVM studie long-COVID 
bij kinderen

www.vincero-studie.nl

NVK handreiking: 
diagnostiek en zorg voor 
kinderen met long-COVID

IP4C: international paediatric 
chronic COVID-19 condition 
collaboration.

SARSLIVA

COVID follow-up 
2 huishoudcohorten

IC

Diagnostiek

• Long COVID is een diagnose per exlusionem
• Diagnostiek is gericht op differentiaal diagnose + vaststellen orgaanschade
• Diagnostisch richt zicht op klachtenpatroon.

• Bijvoorbeeld: 
• Dyspnoeklachten: screenend long-functie-onderzoek, evt meer.
• Cardiale klachten: ECG, screening orthostatische hypotensie
• Vermoeidheid: bloedonderzoek naar DD.

WHO/2019-nCoV/Post_COVID-19_condition/Clinical_case_definition/2021.1
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Stepped-care behandeling
langdurige klachten na

COVID
Dr Mattijs Alsem, kinderrevalidatiearts-onderzoeker

Met veel dank aan:

Dr. Eline Bolster, kinderfysiotherapeut

Drs. Eefje Muselaers, kinderfysiotherapeut

Drs. Rosalie Huijsmans, fysiotherapeut

Drs. Douwe Kranendonk, kinderrevalidatiearts

Prof. Dr. Elise van der Putten, kinderarts

Peter, 14 jaar oud

• Vader oktober 2020 opgenomen met COVID, Peter niet getest, toen wel 
klachten van smaakverlies. Sindsdien vermoeid, moeite met concentreren en 
prikkels, "brain fog", buikpijn en thoracale pijnklachten. 

• Aanvankelijke slechte cijfers en veel schoolverzuim, school lukt nu helemaal 
niet meer. Inspanningstolerantie flink afgenomen, ligt daardoor bijna de hele 
dag op bed/bank.

https://thenounproject.com

Disclaimer

• Nauwelijks/geen evidence van werkzaamheid van interventies
• Veelal expert-opinion, ervaringen bij volwassenen met long-covid en kinderen

met aanhoudende lichamelijke klachten (“solk”/chronische vermoeidheid)

• Enige ervaring in Amsterdam UMC
• Behandelsetting ook afhankelijk van locale factoren: 

• Samenwerking 1e-2e lijn en psychologie
• Expertise (kinder)fysiotherapeuten

Veelvoorkomende klachten

• Inspanningsintolerantie
• Snel tachycard, tachypnoeïsch
• Vermoeidheid uren/dagen na (minimale) inspanning

• Klachten passend bij autonome dysregulatie
• Cognitieve klachten (≠stoornissen)
• Psychosocale factoren (oorzaak/gevolg)
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Verschillende fenotypen?

• Deconditionering
• Autonome dysregulatie persisterende immuunreactie?

• Persoonlijkheidskenmerken/Psychosociale predisponerende factoren?

Adviezen ten aanzien van behandeling

• (Nog) geen oorzakelijke behandeling
• Benadering volgens gevolgenmodel

• Enige evidence tav SOLK

• Basis: Balans in dagelijkse activiteiten
• Uitleg!!

Bio

SociaalPsycho

Hoekstenen van de behandeling

• Energieverdeling over de dag
• Opbouwen van activiteiten
• Psychosociale (onderhoudende/uitlokkende) factoren/gevolgen

• Wie? Hoe?

Stepped-Care

• 1e lijn: 
• (Kinder)fysiotherapie, ergotherapie, psychologie
• Evt onder regie van kinder(revalidatie)arts

• 2e lijn:
• Multidisciplinaire revalidatiebehandeling
• Psychologische/Psychiatrische behandeling

• Poliklinisch? (Semi)klinisch?



18‐11‐2021

9

Stepped care
Termijn Ziekte proces Behandeling
Eerste 4 weken Initiële reactie van lichaam op COVID 

infectie
Educatie
Leefstijladviezen (overbelasting voorkomen)

4-12 weken Aanhoudende reactie op COVID infectie 1. Begeleiding van kinderfysiotherapeut en/of 
kinderergotherapeut gericht op opbouw activiteiten en 
grenshantering
2. Terughoudend met uitgebreide multidisciplinaire en/of 
SOLK aanpak, tenzij rode vlaggen

3-6 maanden zonder 
adequate KFT / ET

Aanhoudende klachten na COVID 1. Begeleiding van (kinder)fysiotherapeut en/of 
(kinder)ergotherapeut gericht op opbouw activiteiten en 
grenshantering
2. Terughoudend met uitgebreide multidisciplinaire en/of 
SOLK aanpak, tenzij rode vlaggen

6 maanden of langer met 
adequate KFT / ET 

Aanhoudende klachten na COVID Verder onderzoek, uitgebreid in kaart brengen.
Indicatie voor SOLK behandeling (cognitieve gedragstherapie)

Graded Activity of…?

• Kinderen over het algemeen zeer laag belastbaar
• Eerste stap gericht op volhouden dagelijkse activiteiten

• Activiteiten afwisselen met rustmomenten
• “Vermoeidheids”signalen oppikken van het lichaam
• Daarna verder optrainen

• Veel sporters, hoog streefniveau
• Gedragsaspecten

• Wie? (kinder)fysiotherapeut? ergotherapeut?
• Terugkeer naar school, sport, hobby’s etc. 

Kinderfysiotherapeutische behandeling 
Langdurige klachten na COVID

Sarah, 15 jaar oud

• COVID-19 infectie februari 2020
• Vermoeidheid, hartkloppingen
• Activiteiten in het dagelijks leven worden weer opgebouwd, gaat naar school 

en ziet vrienden weer regelmatig
• Sport en gymt wel maar de dag erna altijd moe

https://thenounproject.com
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Kinderfysiotherapeutische metingen

• Hele wisselende klachten: sluit hierbij aan / anamnese lijkt belangrijkst
• Realistische doelen opstellen: COPM / GAS  

Develop a management 
plan with the person 
addressing their main 

symptoms, problems, or 
risk factors, and an 

action plan.

Home - National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce (covid19evidence.net.au)

Kinderfysiotherapeutische metingen

• Hele wisselende klachten: sluit hierbij aan / anamnese belangrijkst 
• Realistische doelen opstellen: COPM / GAS  

Hartslagmeter Nijmeegse hyperventilatie lijst  Wat gebeurt er 
tijdens inspanning? 

Wat doet het kind in 
dagelijks leven?

Vragenlijsten 

https://thenounproject.com

Kinderfysiotherapeutische behandeling 

• Geef uitleg over aanhoudende klachten na een COVID‐19 infectie en het verloop hiervan 

https://thenounproject.com

Kinderfysiotherapeutische behandeling 

• Rustige opbouw
• Opbouw activiteiten dagelijks leven
• Rust inbouwen: niet op telefoon
• Minimaal 20 minuten bewegen per dag 
• Trainen wanneer alles in het dagelijks leven weer kan 
• Ademspiertraining of ademhalingsoefeningen

Home - National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce (covid19evidence.net.au)

At present, we do not 
have evidence to 

recommend 
interventions that are 

effective for managing, 
therefore use clinical 
guidelines to manage 

symptoms
https://thenounproject.com
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Energiemanagement

‐ Help de patiënt om te leren voelen of beredeneren wanneer zij over haar grens heen gaat
‐ Aanleren strategieën om energie te verdelen over de dag
‐ Hulp bij plannen van de activiteiten, aanpassen van intensiteit en maken van keuzes
‐ Goede slaaphygiëne: https://emodules.umcutrecht.nl/module/0392‐Slaap‐bij‐kinderen/story.html
‐ Gezond eet‐, hydratiepatroon

Consider using a chronic 
disease plan, mental 
health care plan or 

other enhanced care 
plan to facilitate access 

to multidisciplinary 
care.

Home - National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce (covid19evidence.net.au)

Samenwerking met ergotherapie

• Wat lijkt jullie hierin de ideale situatie in de eerste lijn?

Behandeling Sarah

• Behaalt beweegrichtlijn niet
• Fitkids treadmill test < 5e percentiel bij hartfrequentie van 185 b/min

Behandeling:
- Rustmomenten inbouwen
- Sporten opbouwen in overleg: klachten mogen niet toenemen
- Mocht dat niet voldoende zijn: dan trainen

https://thenounproject.com

Vragen?

• M.w.Alsem@amsterdamumc.nl
• pocos@amsterdamumc.nl

Download hier het handvest
“Paramedische behandeling bij langdurige klachten na COVID”

Deel ook je ervaringen met de 
behandeling van kinderen met 
klachten na COVID!
m.w.alsem@amsterdamumc.nl
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Evaluatie: Aanhoudende klachten na COVID bij 
kinderen en jongeren

Scan de QR code en vul het evaluatie formulier 
in!

Om 20.15 begint de 78e ALV
Let op: om hieraan deel te nemen gebruik je de andere ontvangen link!


