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Amy liep de destijds dominante Britse 
variant van het coronavirus op tijdens de 
tweede besmettingsgolf, in oktober 2020. 

“De koorts ging richting de 41 graden, 
in combinatie met hevige spierpijn en 
hoofdpijn. Ik wist meteen: dit zit niet 

goed.” In de weken daarna ging het eerder 
slechter dan beter. “Ik kreeg ook psychisch 
een knauw: ik kon bijna geen zin meer 
goed uitspreken. Een ziekenhuisopname 
wilde ik zelf niet, omdat we op dat 
moment thuis een kind hadden met een 
blindedarmontsteking.” In goed overleg 
met de huisarts mocht ze thuis revalideren. 

Ze startte met prednison en antibiotica, en 
hoewel ze opknapte, leed ze ook onder de 
bijwerkingen van de medicijnen. “Ik heb 
zelf astmatische bronchitis en het kost me 
normaal gesproken al twee maanden om te 

Long covid revalidatie bij Fysio Zwolle: 

‘Het is echt mijn 
redding geweest’

“Het is echt mijn redding geweest”, zegt Amy als ze terugkijkt op het 
revalidatietraject dat zij meer dan een jaar volgde bij Fysio Zwolle. 
Fysiotherapeut Bas Evegaars begeleidde haar stapje voor stapje 
op de weg naar herstel van long covid (langdurige klachten na een 
coronabesmetting). “Hij speelde vooral goed in op mijn mentale 
gesteldheid”, blikt ze terug. “Hij stemde het trainingsprogramma af op hoe 
ik me op dat moment voelde. Vooral vanwege die mentale steun ben ik Bas 
dankbaar. Ook mijn man zegt het: dankzij hem heb ik mijn vrouw terug.”

herstellen van een gewone griep. Ik stond 
er positief in, maar kwam mezelf toch 
tegen. Van een gang naar het toilet moest 
ik al uren bijkomen. Ik begon me echt af te 
vragen: komt dit nog wel goed?”

Revalidatieprogramma
Eind november stelde de longarts een 
revalidatieprogramma voor bij een 
fysiotherapeut. Dat werd Bas Evegaars van 
Fysio Zwolle, die onder meer astma- en 
benauwdheidsklachten als specialisatie 
heeft. “We wisten toen nog weinig van 
covid”, zegt Bas. “Het was een nieuw 

fenomeen: een vernuftig virus, dat niet 
alleen de longen, maar ook andere organen 
aantast. Bovendien kende het ziektebeeld 
bij veel mensen een grillig verloop. 
Sommigen hadden er weinig last van, maar 
anderen, vooral mensen met onderliggende 
gezondheidsproblemen, tobden er 
maanden mee en werden soms zelfs niet 
meer de oude.”

Na een uitgebreide intake – de behandeling 
van long covid verschilt per patiënt – werd 
gekozen voor een voorzichtige aanpak. Bas: 
“Omdat patiënten soms ernstig verzwakt 
zijn, kunnen we hen niet te zwaar belasten. 
Zeker in het begin nog geen krachttraining, 
maar gewoon korte stukjes wandelen en 
bewegen, met extra aandacht voor het 
verdelen van je energie.”

Daarnaast speelt ook de mentale 
begeleiding een grote rol. “Mensen moeten 
eerst leren te berusten in de situatie”, zag 
Bas ook bij anderen. “Mensen die nooit 
langer dan een week ziek zijn geweest, zijn 
opeens langdurig patiënt. Hun leven ligt 
maandenlang overhoop. Het gros heeft 
er moeite mee om dat te accepteren. Ze 
willen te veel in te korte tijd.”

In dat opzicht was Amy in het voordeel, 
zegt ze. “Ik heb een ziektegeschiedenis; 
mede daardoor kon ik dit mentaal goed 
aan. Daarnaast was het een voordeel  dat ik 
van nature een goede conditie heb.”

Dagelijkse activiteiten
Nadat Amy fysiek wat was aangesterkt, 
kwam de volgende uitdaging: het onder 
begeleiding heel geleidelijk opbouwen van 
de dagelijkse activiteiten. Bas stelde een 
programma op met bewegingsvormen 
als wandelen, traplopen, fietsen en 
(licht) sporten. Het viel Amy zwaarder 
dan ze dacht, vooral psychosociaal. “Ik 
probeerde weer boodschappen te doen 
in de supermarkt, maar ik kon amper de 
zelfscanner vasthouden. Bovendien kon 
ik de drukte van mensen om me heen 
niet aan. Ik kreeg het niet voor elkaar om 
de boodschappen weer terug te leggen 
in mijn karretje. Vooral het cognitieve 
herstel verliep moeizaam. Ik voelde me 
voortdurend moe in mijn hoofd. Dingen 
die mensen aan me uitlegden, kwamen 
niet binnen. Dat heb ik echt in alle rust 
voorzichtig moeten opbouwen door 
gesprekken te voeren en te beseffen dat het 
herstel tijd kost.”

Chronische longziekte
In het voorjaar kwam fysiek herstel binnen 
bereik, maar diende zich een nieuwe 
tegenvaller aan: bronchiëcstacieën. Een 
zeldzame chronische longziekte waarbij 
de verwijde bronchiën ontstoken en 
geïrriteerd raken doordat bacteriën zich 
in het aanwezige slijm nestelen. “Er blijft 
slijm achter in je longen, dat je zelf niet 
goed kunt weghoesten”, schetst Amy het 
ziektebeeld. “Ik hoopte lange tijd dat de 
longarts er naast zat met zijn diagnose, 
omdat ik anders mogelijk mijn leven lang 
antibiotica zou moeten slikken. En dat leidt 
uiteindelijk tot afbraak van je lichaam.” 

De diagnose bleek evenwel te kloppen, al 
verkeert Amy nog in onzekerheid over haar 
toekomst. “Momenteel wordt onderzocht 
of een operatie uitkomst kan bieden of dat 
ik toch antibiotica moet blijven gebruiken. 
De artsen kunnen niet met zekerheid 
vaststellen of dit een gevolg is van long 
covid of dat ik het anders ook gekregen zou 
hebben. Mijn eigen overtuiging is dat covid 
in dit ziektebeeld de druppel is geweest die 
de emmer deed overlopen.”

Hoewel de afloop dus spannend blijft, 
heeft Amy de long covid op zich 
overwonnen. Sinds augustus is ze weer 
aan het werk. Wel volgt ze tot deze zomer 
nog twee keer per week ondersteunende 
krachttraining. “Dat is mijn eigen wens, 
om mijn spierkracht te verbeteren. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit ik goed is voor 
mijn longproblemen. Ik ben er fysiek 
bovenop gekomen en mentaal zelfs sterker 
geworden. En ik heb het echt aan hem 
te danken.” Maar Bas zegt: “Natuurlijk is 
goede begeleiding van belang, maar de 
patiënt moet het uiteindelijk zelf doen. 
Ik kan je stimuleren en motiveren, maar 
je eigen gestel en doorzettingsvermogen 
geven de doorslag.”
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