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Langdurige klachten overhouden aan COVID-19, ofwel long-COVID; post-COVID-19 syndroom of post-
acute sequelae of SARS-CoV-2 (PASC) is inmiddels een bekend verschijnsel bij volwassenen. Het 
wordt gedefinieerd als symptomen die zich ontwikkelen tijdens of na een COVID-19 infectie, die 
meer dan 12 weken aanhouden, en niet door een alternatieve diagnose verklaard kunnen worden.1 
Ondanks dat de acute fase van COVID-19 vaak minder ernstig verloopt en minder lijkt voor te komen 
dan bij volwassenen, zien we long-COVID ook voorkomen bij (Nederlandse) kinderen.2,3,4  
 
Long-COVID kenmerkt zich door een verscheidenheid aan klachten, waarbij klachten bij kinderen erg 
overeenkomen met die van volwassenen. Dit zijn de meest genoemde klachten in de kinder-
populatie: vermoeidheid, benauwdheid, verminderd cognitief functioneren, hoofdpijn, 
hartkloppingen of pijn op de borst, gevoel van verminderde spierkracht, duizeligheid, 
slaapproblemen, pijnklachten (met name in spieren en gewrichten), huiduitslag.2-8  

 

Van het Nederlandse cohort kinderen met long-COVID die in kaart zijn gebracht presenteert 48% van 
de kinderen zich met milde beperkingen (bv. kunnen wel naar school gaan maar zijn extreem 
vermoeid) en 36% ervaart ernstige beperkingen in het dagelijks leven (waaronder niet naar school 
kunnen gaan).2 De precieze pathologie is nog onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat (een deel van) 
de long-COVID klachten ontstaan of in stand gehouden worden door dysfunctie van het autonome 
zenuwstelsel.7, 9 
 
Binnen het Amsterdam UMC hebben we geprobeerd grip te krijgen op deze relatief nieuwe 
patiëntcategorie. Op basis van consensus, aangevuld met de beschikbare evidence1,9-11, hebben we 
voorzichtige adviezen voor paramedische begeleiding van de kinderen/ jongeren (en hun ouders) 
met long-COVID op papier gezet. Er is geen ‘one size fits all’ aanpak beschikbaar en daarom is een 
gepersonaliseerde aanpak belangrijk.1,2,9 
 

1. Anamnese: 
- Vraag alle klachten goed uit. De klachten bij kinderen betreffen vaak verschillende domeinen 

zoals fysiek, cognitief en psychosociaal.  
- Vraag uit hoe een kind echt tot rust komt, dit is van belang voor de behandeling.  

 
2. Klinimetrie:  
- Laat het kind, samen met ouders wanneer nodig, realistische doelen opstellen. Hiervoor kan 

gebruik worden gemaakt van de Canadion Occupational Performance Measure (COPM).  
- Gebruik altijd klinimetrie om de reactie op fysieke activiteit te objectiveren. Vaak hebben 

deze kinderen in rust een verhoogde hartfrequentie en daarnaast een snel oplopende 
hartfrequentie tijdens activiteiten. Daarom het advies om hartfrequentie, 
zuurstofverzadiging van het bloed (SpO2) en klinische symptomen te monitoren tijdens 
activiteiten met verschillende intensiteit zoals zitten, lopen, rennen en/of spelen en dus ook 
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tijdens afname van alle klinimetrie. Hieronder staan de meest voorkomende klachten en een 
suggestie voor bijbehorende meetinstrumenten beschreven: 

o Bij ademhalingsproblemen of benauwdheidsklachten: afname van de Nijmeegse 
hyperventilatie lijst. 

o Bij vermoeidheidsklachten: Afname schaal of vragenlijst voor vermoeidheid zoals de 
sub schaal ‘ernst van vermoeidheid’ van de Checklist Individual Strenght (CISR8) of 
de PROMIS itembank Vermoeidheid. Daarnaast kan het zinvol om het slaapritme in 
kaart te brengen.   

o Bij klachten van vermoeidheid, duizeligheid of pijn tijdens of na inspanning: 
Objectiveren wat de fysieke reactie is tijdens en na een intensieve activiteit. Hiervoor 
kan gebruik gemaakt worden van de 1) Muscle Power Sprint Test (MPST) voor het in 
kaart brengen van het anaerobe uithoudingsvermogen of de 2) Shuttle run test / 
Bruce treadmill test / Fitkids treamill test voor het in kaart brengen van het aerobe 
uithoudingsvermogen. Hierbij is het belangrijk dat hartfrequentie, SpO2 en klinische 
symptomen gemonitord worden.  

o Bij klachten van zwakte of verminderde kracht: Functionele spierkrachtmetingen 
zoals afname van 1) het onderdeel ‘strenght’ van de The Bruininks-Oseretsky Test of 
Motor Proficiency Second Edition (BOT-2) of de 2) Functional Strenght Measure 
(FSM). Ook hierbij is het belangrijk dat hartfrequentie, SpO2 en klinische symptomen 
gemonitord worden.  

- Bij onduidelijkheid over de balans in activiteiten en rust, kan je  een dagboek met 
activiteitenweging en/ of OMNI-schaal en/ of activiteiten-tracker bijhouden om meer zicht te 
krijgen in (te zware) activiteiten. Hierbij kan hetzinvol zijn om een hartslagmeter toe te 
voegen om inzicht te krijgen in het hartslagverloop en de intensiteit van dagelijkse 
activiteiten. 

 
3. Advies / Behandeling: 
- Geef uitleg over long-COVID klachten en het verloop hiervan. Veel kinderen en hun ouders 

ervaren het als prettig dat de symptomen herkend worden, dat ze niet de enige zijn met dit 
soort klachten, en dat herstel vaak plaatsvindt als de juiste verdeling in activiteiten en rust is 
gevonden. C-support kan ondersteuning bieden als patiënten langer dan 3 maanden klachten 
hebben. Zij richten zich voornamelijk op volwassenen maar kunnen ook steun bieden bij 
kinderen en jongeren: https://www.c-support.nu  

- Stem het advies en de behandeling af op de klachten en hulpvraag van het kind.  
- Behandel multidisciplinair indien van toepassing.  

o (kinder)fysiotherapeut: opbouw activiteiten in het dagelijks leven, vergoten fysieke 
belastbaarheid, ademhalingsoefeningen 

o (kinder)ergotherapeut: energiemanagement, cognitieve revalidatie 
o Psycholoog / medisch maatschappelijk werker / orthopedagoog: acceptatie, 

verwerking, omgaan met angst, depressie of andere klachten 
o Logopedie: stem- en of spreekproblematiek 

 
3.1. Opbouw activiteit, vergroten fysieke belastbaarheid, ademhalingsoefeningen  
- Werk aan een zeer rustige opbouw. Als er sprake is van een te snelle opbouw, dan wordt er 

regelmatig een toename van symptomen gezien. Zelfs graded activity kan soms te intensief 
zijn. Een opbouw volgens principes van graded activity kan zinvol zijn, mits het tijdsaspect 
losgelaten wordt. Opbouw moet plaatsvinden op basis van belastbaarheid en stabiel 
functioneren, niet op basis van tijd.  

  

https://www.c-support.nu/


31-08-2021                                                  Handvest ‘langdurige klachten na COVID infectie bij kinderen’  
 

- Richt de paramedische begeleiding op de opbouw van activiteiten in het dagelijks leven (o.a. 
school, sport, sociale activiteiten), gekoppeld aan de doelen die van belang en realistisch zijn 
voor het kind.1 Het uiteindelijke doel ligt vaak op het herstellen van activiteitenniveau van 
vóór de COVID-19 en het verbeteren van kwaliteit van leven. Maak het plan om naar deze 
doelen toe te werken samen met kind en ouders.  

- Werk toe naar dagelijks minimaal 20 minuten bewegen (laag intensief). Dit moet mogelijk 
opgebouwd worden om een terugval te voorkomen. Probeer dit te koppelen aan de 
opgestelde doelen.  

- Start een training (volgens trainingsprincipes, gericht op het verbeteren van kracht en 
conditie) pas als de patiënt haar activiteiten in het dagelijks leven kan uitvoeren zonder 
terugval. Het is de vraag of training dan nodig is, aangezien veel van de kinderen graag 
terugkeren naar sport en voor COVID-19 veel sportten. Begeleiding in terugkeer naar sport is 
dan te verkiezen boven training.  

- Indien er sprake is van post-exertional malaise (toename klachten na activiteit met soms 
dagen terugval) of overprikkeling (moeite met geluid of bijvoorbeeld verkeer), lijkt het met 
name belangrijk om eerst de juiste balans te vinden in rust en activiteiten. Het kind moet in 
deze situatie ook daadwerkelijk in een ruststand kunnen komen tijdens de rustmomenten, 
voordat er wordt opgebouwd met de activiteiten. Het advies is om minimaal 1 x per dag 30 
minuten aan een stuk rust te nemen (zonder scherm). Per patiënt dient gezocht te worden 
naar beste manier om tot rust te komen. 

- Indien er sprake is van ademhalingsdysregulatie, dit komt vaak in de anamnese naar voren 
(in rust kortademig worden of afwijkend adempatroon tijdens klinimetrie), kan het zinvol zijn 
om te starten met ademspiertraining of ademhalingsoefeningen. Ademhalingsoefeningen 
kunnen een onderdeel zijn van ontspanningsoefeningen, meditatie of mindfulness.  
 

3.2. Energiemanagement, cognitieve revalidatie   
- Help de patiënt om te leren voelen of beredeneren wanneer zij over haar grens heen gaat. 
- Neem het kind en de ouders mee in strategieën om energie te verdelen over de dag. Help bij 

het plannen van de activiteiten, aanpassen van intensiteit en bij het maken van keuzes.  
- Informeer kinderen en hun ouders over een gezond eet-, hydratiepatroon en een goede 

slaaphygiëne. Weinig suikers in het dieet lijken bij te dragen aan een beter herstel bij long 
COVID. Verwijs bij problemen op dit vlak door.  

 
3.3. Acceptatie, verwerking, omgaan met angst, depressie of andere klachten 
- Als een kind last heeft van angst, depressie of andere psychische klachten, kan dit er voor 

zorgen dat het niet goed lukt om helemaal tot rust te komen. Iets wat wel belangrijk is voor 
de balans in het autonome zenuwstelsel en het herstel. 

- Indien uitleg en begeleiding door een (kinder)fysiotherapeut en (kinder)ergotherapeut niet 
voldoende is en het kind klachten blijft houden op dit domein, overleg dan met de huisarts of 
verwijzend medisch specialist over de mogelijkheden voor psychische begeleiding. 

 
Bij de meeste volwassen patiënten met langdurige post-COVID klachten worden er geen afwijkingen 
gevonden bij medisch onderzoek (bv longfunctie, longscan, bloedwaardes, hartritme, hartecho, 
neurologisch onderzoek), ondanks een scala aan klachten en vaak forse beperkingen in het dagelijks 
leven. Indien je tijdens de begeleiding van een kind met post-COVID klachten toch twijfelt overleg 
dan altijd met de huisarts of verwijzend medisch specialist. 
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