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Webinar: COVID-revalidatie na IC-opname
Eerste aanbevelingen vanuit het REACH netwerk

Drs. Benjamin Bos (REACH specialist, FT&Training Amsterdam
Roos Bootsman (diëtist Voeding+Advies)
Dr. Juultje Sommers (IC fysiotherapeut, Amsterdam UMC)
Drs. Mel Major (promovendus Amsterdam UMC/HvA)
Drs. Jesse Aarden (promovendus Amsterdam UMC/HVA)

Webinar REACH kennisdeling | april  2020
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Inhoud

• Onderwerpen en introductie sprekers
• Doelstelling van dit webinar en introductie REACH
• COVID 19 patiënten op de IC
• Publicaties int. literaruur
• Vertaalslag van KNGF standpunt naar eerste COVID19 pt in de particuliere

praktijk
• Screening op ondervoeding
• Vertaalslag van KNGF standpunt naar COVID 19 patient vanuit een REACH 

perspectief
• Vragen (chat)
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Doelstelling REACH

Mel Major
Fysiotherapeut en promovendus, 

docent European School of Physiotherapy
Hogeschool van Amsterdam/Amsterdam UMC

m.e.major@amsterdamumc.nl
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Wat is het REACH netwerk
DOEL: Interdisciplinaire revalidatie na IC-opname en ZH ontslag organiseren in 
de regio Amsterdam/Amstelland, ‘t Gooi, Almere e.o.

Juni 2018 – Februari 2019:
- Ontwikkelen interdisciplinair programma in een Community of Practice (CoP)
- REACH toolkit ontwikkelen
- Infrastructuur voor verwijzingen en behandelingen opzetten
- Scholing Positieve Gezondheid

Maart 2019 – heden:
- Verwijzing en behandeling van patienten na ≥ 48 uur beademing op de IC
- Lopend wetenschappelijk onderzoek
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Wie participeert in het REACH netwerk

Ziekenhuizen: 
Amsterdam UMC (AMC, VUMC), OLVG Oost/West, Bovenij ZH, Spaarne ZH 
(Hoofddorp & Haarlem), Flevo ZH, Amstelland ZH, TerGooi ZH

Eerstelijn:
Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten gespecialiseerd in ondervoeding, 
gezondheidscoach(es)

Andere consortium leden: ELAA, KNGF, FCIC

5

Wie participeert in het REACH netwerk

Zorgzoeker: Google Maps
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https://www.google.nl/maps/@52.2124031,4.7571381,10.2z/data=!4m3!11m2!2s1-8QOW07XsEA8fgGn0D2fuF3AubE!3e3
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COVID-19 patiënten op de IC

Juultje Sommers
Fysiotherapeut en onderzoeker, Amsterdam UMC, locatie AMC

j.sommers@amsterdamumc.nl
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Trainingsprikkel voor realiseren effect

overbelasting
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Risico inspanning

CAVE OVERBELASTING

- HOGE ademfrequentie
- HOGE hartfrequentie
- Forse saturatiedaling

ZEER LAAG belastbare patiënten
met veel angst
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Voorbeeld patiënt 36 jaar:
15 dagen beademing en 21 dagen IC:

aanvang inspanning

hartfrequentie 110 155

MAP (mean bloeddruk) 104 117

Saturatie 91 87

Ademhalingsfrequentie 37 57

Zuurstof 5 5

Wees alert op rode vlaggen/ orgaan falen
- Trombus-vorming
- Ritmestoornissen
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Post-Intensive Care Syndroom

Needham et al., Critical Care Med. 2012
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Aanbevelingen (inter)nationale literatuur

Mel Major
Fysiotherapeut en promovendus, 

docent European School of Physiotherapy
Hogeschool van Amsterdam/Amsterdam UMC

m.e.major@amsterdamumc.nl
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Problematiek na IC-opname

Interdisciplinaire revalidatie noodzakelijk!

Herridge et al. 2011, Needham et al. 2012, Van der Schaaf et al 2009, Spruit et al 2020, Kiekens et al 2020

“Normale” Post-IC problematiek EXTRA COVID19 gevolgen

↓ 500g tot 1 kg lichaamsgewicht per dag

Ernstige Deconditionering +++

IC-verworven spierzwakte (incl. diafragma) Ademspieren niet te meten

Gewrichtspijn, -stijfheid

Vermoeidheid +++

Snelle desaturatie, ↓ longfunctie

PTSS patient én familie leden ++

Angsten, depressie ++

Cognitieve problematiek (geheugen, planning, concentratie)

Vaak: mulitmorbiditeit ++
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Korte samenvatting vanuit (inter)nationale
literatuur

Veiligheid patiënt en behandelaar:
• Weinig informatie over besmettelijkheid na doorgemaakte infectie
• Geen longfunctie testen 6-8 weken
Patiënt en naaste behoefte rondom ontslag:
• Noodzaak voor goede en meervoudige nazorg!
• Ontslag uit ZH soms abrupt
• Patiënt overschat zichzelf
• Familie niet of weinig betrokken bij ontslaginventarisatie

Thomas et al, 2020, Spruit et al, 2020, Kiekens et al. 2020, Major et al. 2019 
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Korte samenvatting vanuit (inter)nationale
literatuur

Specifieke REACH aanbevelingen (wetenschappelijk onderzoek en expertise)
Eerste contact binnen 1 week na ontslag (thuisbezoek*):
• Inventarisatie behoeften (interdisciplinair)
• Geruststelling
• Check social support
• Educatie en informatie (herstel duurt lang, is complex)

*bij voorkeur thuisbezoek afhankelijk van restricties coronabeleid

Major et al. 2019, Kwakman et al. 2019, Major et al. 2016
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Vertaalslag KNGF standpunt naar praktijk

Benjamin Bos
Sportfysiotherapeut, manueel therapeut eigenaar van Fysiotherapie & Training 

Amsterdam, lid REACH-netwerk

benjamin@ftAmsterdam.nl
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Evidence based practice
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Post-Intensive Care Syndroom

Needham et al., Critical Care Med. 2012
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Indeling patiënten

• Patiënten die thuis COVID 19 hebben doorgemaakt
• Patiënten met COVID-19 ontslagen uit het ziekenhuis en zich in de 

thuissituatie bevinden.
• Zonder IC opnames
• IC opgenomen zijn met PICS
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Ontslag 

• Eerder ontslag van patiënt dan bij normale omstandigheden
• Rechtop kunnen zitten
• Transfers kunnen uitvoeren
• Lopen (hulpmiddel)
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Teamwork

Screening voor andere disciplines

• Diëtetiek 
• Ergotherapie
• Gezondheidscoach(es)
• Psychologie
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Fase van herstel

• Acute 0-3 maanden
• Sub acute 3-6 maanden
• Lange termijn herstel 6 maanden tot 1-2 jaar

22



4/25/20

12

Eerste contact patiënt

• Telefonisch contact (na ontslag -2 weken)

• Inschatting van belastbaarheid /veiligheid patiënt therapeut
• (monitoring van het dagelijks functioneren).

• Inventarisatie overdracht
• voldoende informatie mbt tot comorbiditeit

• Hart- of longproblematiek
• Trombose
• Nier problemen
• Angsten
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Rode vlaggen

• Wat zijn de Rode vlaggen?
• Desaturatie
• Hoge hartslag
• Hoge ademfrequentie
• Trombose

• Alle andere generieke rode vlaggen
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Veiligheid Patiënten / Behandelaar

• 0-6 weken, zoveel mogelijk op afstand blijven

• Wanneer dit niet mogelijk is toenadering van de patiënt in overleg
met verwijzend (huis)arts 
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Postieve gezondheid
Positieve gezondheid is een benadering binnen de 
gezondheidszorg die niet de ziekte maar een betekenisvol leven
van mensen centraal stelt.

Huber M et al. 2011
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COVID-19 patiënten en voeding

Roos Bootsman
Diëtiste 

roos@voedingplusadvies.nl
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Voedingsbegeleiding COVID-19 1e lijn

28
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Voedingsbegeleiding COVID-19 1e lijn

• Screening!! > SNAQ
• Bepalen voedingstoestand, berekening van voedingsbehoefte met persoonlijk, 

praktisch voedingsplan
- Energie verrijkt
- Eiwit verrijkt +/- 20-25g eiwit 3-4x daags
- Aandacht voor micronutriënten vitamine D, A, E, B6 and B12, zink en 

selenium. 
- Aandacht voor de bereiding van voeding, kauwen, slinkfunctie 
- Eventueel gebruik van sonde- en of drinkvoeding 
- Aandacht voor comorbiditeit
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Voedingsbegeleiding COVID-19 1e lijn

• Multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk

• Leg contact met een diëtist, werk samen! 

• Korte lijnen, stem behandelplan en doelen op elkaar af

• Herhaal de adviezen van de diëtist

• Elke vorm van beweging heeft een positief effect op de gezondheid. 
Revalidatie valt of staat bij een goede voeding!
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Vertaalslag KNGF standpunt vanuit REACH 
perspectief

Benjamin Bos
Sportfysiotherapeut, manueel therapeut eigenaar van Fysiotherapie & Training 

Amsterdam, lid REACH-netwerk

benjamin@ftAmsterdam.nl

31

In kaart krijgen gezondheidstoestand van 
de patiënt

• comorbiditeit
• multipele orgaanschade

• long-/hartschade
• Nierproblematiek
• Psychische stroornissen
• Mentale stoornissen

• Problematiek die speelde voor COVID-19 besmetting
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Klinimetrie

• PSK
• Zuurstofsaturatie / HF 90%-95%

• Ademfrequentie 30 / min
• Hartfrequentie 130 sl/min

• Borgschaal (max 4)
• Kortademighied
• Vermoeidheid (einde van de dag omvang belastbaarheid)

• Short Physical Performance Battery
• Hand-held dynamometer
• 6 MWT
• Stappenteller / Accelerometer 
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Belastbaarheid patiënt in de actute fase

• Het is een nieuwe ziekte
• We weten nog niet hoe patiënten reageren op (trainings)prikkels

• Zeer wisselend belastbaar
• Zeer wisselend beloop

• Snel herstel ó Heel laag belastbaar! GEVAAR
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Belastbaarheid/Supercompensatie
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Therapie prikkel of Trainingsprikkel

• De ADL is de eerste trainingsprikkel!

• Een therapiedoel moet zijn: 
• Samen met patiënt grenzen ontdekken

dagelijks programma daarop af te stemmen
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Behandelplan

• Lange termijn => gekoppeld aan de hulpvraag van de patiënt

• Korte termijn
• Instrueren ADL 

• Opstaan uit bed
• Zelfstandig douchen

• Terugkoppeling naar huisarts
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Behandelbare grootheden

• Informeren – adviseren

• Belasting en belastbaarheid
• Patiënten na IC opname lang traject (> 1 jaar)
• Herstel loopt niet lineair
• Doe een middagslaapje (topsport)
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Behandelbare grootheden 2

• Oefenen en trainen
• Steeds opnieuw een inschatting maken wat de belastbaarheid is.
• Schrijf alles op wat je aan oefeningen of instructie geeft.

• Metingen tijdens therapie

• Borgschaal
• Saturatiemeter / borgschaal einde van de dag.
• Intensiteit => 1 oefening 1 x zoveel als je er kunt doen.
• Omvang => inschatting therapeut

• Borgscore na therapie
• Borgscore einde van de dag
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Samenvatting

• We weten nog veel niet van COVID-19 revalidatie
• Er is niet een one-size-fits-all programma

• Wisselende belastbaarheid

• Patiënt moet inzicht krijgen in eigen belastbaarheid

• Behandelen van deze patiënten = interdisciplinair TEAMWORK
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Verantwoording en contact
• Het REACH project (REhabilitation After Critical illness and Hospital 

discharge) wordt gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en is een samenwerkingsproject van het 
Amsterdam UMC (AMC) en de faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport en
Voeding van de Hogeschool van Amsterdam

Contactgegevens sprekers:
• Drs. Benjamin Bos (benjamin@ftamsterdam.nl)
• Roos Bootsman (roos@voedingplusadvies.nl)
• Dr. Juultje Sommers (j.sommers@amsterdamumc.nl)
• Drs. Mel Major (m.e.major@amsterdamumc.nl)
• Drs. Jesse Aarden (j.j.aarden@hva.nl)
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