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Ondersteuning en/of activiteiten 

die aan te bieden zijn rondom Corona 
Versie mei 2021 
 
Corona heeft invloed op onze gezondheid. Hoe kunnen we omgaan met de gevolgen die corona op ons dagelijks leven 
heeft, wat kunnen we zelf doen en waar kunnen we in Eibergen terecht, als we ondersteuning zoeken bij die 
gevolgen. 
 
We geven tips rondom ‘omgaan met (gevolgen van) corona aan de hand van het begrip Positieve Gezondheid:  
 
Positieve Gezondheid is een 
bredere kijk op gezondheid, 
uitgewerkt in zes ‘invalshoeken’. 
Die bredere benadering gaat uit 
van het vermogen van mensen 
om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven 
om te gaan. Én om zo veel 
mogelijk eigen regie te voeren.  
Om dit te kunnen doen, is het van 
belang te weten wat die brede 
benadering precies inhoudt.  
 
Hiernaast een overzicht: het web 
van Positieve Gezondheid. 
 
 
 
 
Allereerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe ieders web er uit ziet om vervolgens te vragen wat diegene 
zelf opvalt aan diens web… en dat zijn lang niet altijd de problemen.  
Om vervolgens te vragen waar zou je al dan niet iets aan willen/kunnen veranderen? 
In eerste instantie kan je een aantal zaken prima zelf oppakken wanneer je een idee hebt hoe zij zelf een gezonde en 
sociale basis kunnen creëren rond het web van Positieve Gezondheid 
 
Daarna volgen er 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en 
dagelijks functioneren.  
Bij elk van de dimensies wordt aangegeven waar wie wat je eventueel zou kunnen ondersteunen bij het versterken 
ervan. 
 
Veel lees- en beleefplezier, óp je gezondheid! 
 
Werkgroep Corona – Eibergen Gezond 
(reageren kan via Marieke@fysiosamensterk.nl ) 

mailto:Marieke@fysiosamensterk.nl


 Pagina 2 van 12 

 

Mocht het niet lukken om zelf Positief Gezonder te worden of mochten er vragen liggen op de verschillende 
dimensies, dan kun je een professional inschakelen of wanneer je professional bent mensen begeleiden door met 
suggesties te komen.  
 
Allereerst een korte opsomming bij wie je terecht zou kunnen met welke vraag, en vervolgens een beschrijving van 
wat de klacht, vraag, gevolg kan zijn rondom corona. 
 
Via deze invalshoeken willen we aangeven bij wie wat waar je terecht kunt met de gevolgen die corona op ons 
dagelijks leven heeft of kan hebben. 
 

Dimensie Lichaamsfuncties  
Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken? 
 

 Discipline: 
 

Vermoeidheid 
 

Fysiotherapie/ Diëtist/ POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie  

Benauwdheid/kortademigheid 
 

Fysiotherapie/logopedie/ POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Thoracale klachten 
 

Osteopaat/Fysiotherapeut/Manueeltherapeut 

Krachtsverlies/spierafname 
 

Fysiotherapie/diëtist 

Gewichtsverlies 
 

Diëtist 

Lichamelijke klachten door thuiswerken 
 

Fysiotherapie/ Oefentherapie Mensendieck-
Cesar 

Duizeligheid 
 

Fysiotherapeut/ Diëtist / POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 

ADL handelingen Ergotherapeut 
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Duizeligheid 
 

Ergotherapeut/ Psychosomatische 
oefentherapie 

Moeite met eten 
 

Diëtist/ POH GGZ 

Ademhaling- en of stemklachten Logopedie/ Psychosomatische oefentherapie 
 

Kauw- en slikklachten Logopedie 
 

Communicatieproblemen (spraak) Logopedie 
 

 
Fysieke klachten: 
 
Top 10 meest genoemde klachten 
Na 3 maanden zijn dit de meest genoemde klachten van mensen die corona gehad hebben: 

- Vermoeidheid (87,8%) 

- Kortademigheid of benauwdheid (74,2%) 

- Druk op de borst (45,4%) 

- Hoofdpijn (39,8%) 

- Spierpijn (36,2%) 

- Pijn tussen schouderbladen (35,2%) 

- Hartkloppingen (32,7%) 

- Verhoogde hartslag in rust (30,1%) 

- Duizeligheid (28,6%) 

- Hoesten (28,3%) 

Bron: Coronalongplein 
 
Het fysieke herstel na corona kan heel wisselend en grillig verlopen. Soms heeft het een lange nasleep. Op het 
Coronalongplein zijn tips te vinden over wat je kan doen om na corona weer fit te worden.  
 
Mensen met milde klachten kunnen binnen een week al beter zijn. Maar ze kunnen ook weken- tot maandenlang 
last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstigere klachten hebben gehad, en al dan niet 
opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel zeker weken. Dit kan ook langer zijn. 
 
Weer in conditie na corona 
Als je flink ziek bent geweest, kan het een tijd duren voordat je weer helemaal de oude bent. Ouderen en mensen 
met een zwakke gezondheid zullen extra moeite hebben om te herstellen van corona. Heb je corona gehad en ben je 
erg verzwakt of heb je klachten als kortademigheid en vermoeidheid? Een fysiotherapeut kan je hierbij helpen. 
Fysiotherapie als nazorg wordt aangeboden als je in het ziekenhuis of zelfs op de IC hebt gelegen, maar kan ook 
helpen als je thuis bent geweest met milde klachten. Sommige fysiotherapeuten hebben een behandelteam voor 
coronapatiënten samengesteld met daarin onder andere diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten. 
Longfysiotherapeuten hebben uitgebreide kennis en weten dat je na corona meer klachten kunt hebben.  
 
Steeds betere nazorg bij corona 
De zorg voor mensen die (ernstig) corona hebben doorgemaakt wordt steeds beter geregeld. Voor patiënten met 
zeer moeizaam herstel zijn er inmiddels revalidatiecentra. Wie ernstige meervoudige klachten heeft (lichamelijk, 
psychisch, cognitief en/of sociaal), komt voor deze specialistische revalidatie in aanmerking. Je wordt hiernaartoe 
verwezen door de behandelend arts. 
 
Conditie opbouwen 
Na corona kun je merken dat dagelijkse activiteiten moeilijker gaan dan voorheen en dat je conditie achteruit is 
gegaan. Dit merk je bijvoorbeeld bij het traplopen of fietsen. Oefeningen kunnen helpen om weer op het oude 
niveau te komen. Na corona is ook het uithoudingsvermogen een stuk minder goed. Dat wil zeggen dat je minder 
goed lange tijd achter elkaar kunt lopen, zwemmen, fietsen, dansen, hardlopen of tuinieren.  



 Pagina 4 van 12 

Het kan zijn dat het lang duurt voordat je beter wordt als je COVID-19 hebt gehad. Het kan dan grote invloed hebben 
op je sociale leven, dagelijkse activiteiten en werk. Soms zie je geen ziekteverschijnselen meer, maar zijn ze er wel.  
 
Hulp bij fysieke klachten:  
 Voor de klachten van rondom Corona kunt u bij verschillende disciplines terecht. De staat heeft een regeling 
getroffen, waardoor er voor deze disciplines meer geld vrij is gekomen voor nabehandeling in de eerste lijn. 
 

• Fysiotherapie- en (psychosomatische) oefentherapie: maximaal 50 behandelingen 

• Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur) 

• Dieetadvies: maximaal  7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) 

• Logopedie: zonder maximum 

 

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat 
de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2021. 
 
Voor post-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen, zijn er andere  vergoedingen via 
de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de 
ziektekostenpolis. 
 
Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere 
arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals 
vermoeidheid of benauwdheid. 
De extra paramedische zorg voor post-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan 
eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist. 
Ook worden patiënten gevraag om mee te doen aan een onderzoeksstudie om de resultaten van de gegeven 
therapie te kunnen onderzoeken. 
 
Indicatie fysio- of oefentherapie  
De fysio- of oefentherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met COVID-19 die (blijvende) 
klachten en beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren, waardoor participatie in het dagelijks leven is 
belemmerd. Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit 
komen in aanmerking voor fysio- en oefentherapie.  
Er is indicatie voor fysio- of oefentherapie bij één of meerdere van de volgende punten: -  

- Vermindering in inspanningscapaciteit, activiteiten en/of bewegend functioneren in de thuissituatie;  
- Verminderde spierkracht of -massa, balans of uithoudingsvermogen; Een verlaagde fysieke capaciteit en/of 

fysieke activiteit;  
- Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of 

gewrichtsklachten;  
- Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek;  
- Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks (bewegend) functioneren. 

 
Indicatie psychosomatische oefentherapie  
Tijdens de  psychosomatische therapie zal de therapeut samen met de patiënt werken aan het verbeteren van het 
verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning.  
 
Wat is het verschil tussen psychosomatische therapie en algemene oefentherapie/fysiotherapie? 
De algemene fysio- of oefentherapeut richt zich op het verbeteren van het bewegend functioneren, waarbij de 
lichamelijke klacht het aangrijpingspunt is. 
 
Psychosomatische therapie is een specialisatie en  is gericht op de relatie tussen lichamelijke klachten, bewegend 
functioneren en het psychisch functioneren. 
 
Er is indicatie voor psychosomatische therapie bij één of meerdere van de volgende punten:  

- Dysfunctioneel adempatroon 
- Stress- en spanningsklachten  
- Slaapproblematiek 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/eigen-risico
https://www.zorgwijzer.nl/faq/basisverzekering
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Indicatie ergotherapie  
Ergotherapie stelt mensen in staat hun zelfstandigheid en draagkracht te behouden en te vergroten. 
Ergotherapeuten doen dit door functies, vaardigheden en strategieën te evalueren en deze in een activiteit effectief 
in te zetten. Dit kan door training, het aanleren van een andere manier van handelen, het inzetten van een 
hulpmiddel, of door de activiteit of de omgeving aan te passen.  
Er is indicatie voor ergotherapie bij één of meerdere van de volgende punten:  

- Problematiek ten gevolge van langdurige immobilisatie voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten, zoals 
ernstige spierzwakte en vermoeidheid, problemen met arm-handfunctie en decubitus, oedeem en 
contracturen;  

- Longproblematiek, zoals snelle saturatiedalingen en benauwdheidsklachten, bij de uitvoer van dagelijkse 
activiteiten;  

- Cognitieve problematiek, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, bij de uitvoer van dagelijkse 
activiteiten;  

- Psychische klachten, slaapproblemen en gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten; 
-  Problemen bij werkhervatting waarbij zelfmanagement en het opbouwen van belastbaarheid in het werk 

centraal staat en waar nodig het aanpassen van de omstandigheden in de werksituatie;  
- (Over)belasting van de mantelzorger;  
- Advisering bij hulpmiddelen en/of voorzieningen ten behoeve van uitvoer van dagelijkse en participatie. 

 
Indicatie diëtetiek  
De diëtist richt zich op behoud, herstel en/of verbetering van de voedingstoestand en spiermassa rekening houdend 
met de individuele voedingsgerelateerde problematiek.  
Er is indicatie voor diëtetiek bij één of meerdere van de volgende punten:  

- Patiënt is voor dieetbehandeling overgedragen vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum 
en/of maakt gebruik van medische voeding, zoals sonde- of drinkvoeding;  

- Onbedoeld gewichtsverlies (≥4 kg, óók bij patiënten met overgewicht/obesitas);  
- Slechte voedingstoestand en/of spiermassaverlies. Screen op het risico op ondervoeding met een 

gevalideerd instrument zoals SNAQ 65+ of MUST én screen op het risico op sarcopenie met de SARC-F ;  
- Verminderde voedingsinname of -opname ten gevolge van klachten zoals misselijkheid, braken, diarree, 

hevige buikpijn, reuk- en smaakverlies, maagledigingsstoornissen, extreme vermoeidheid en decubitus;  
- Voedingsproblemen bij gebruik van medicatie die van invloed is op voedselinname (pijnmedicatie, 

cytostatica, antibiotica, neuroleptica, insuline, orale antidiabetica) of metabolisme (corticosteroïden). 
Specifieke aandacht voor medicatie die ingezet wordt bij COVID-19;  

- Slikklachten en/of verminderde kauw/slikspierkracht na langdurige beademing of slecht passende 
gebitsprothese door gewichtsverlies.  

 
Obesitas verhoogt het risico op een ernstiger verloop van COVID-19. Patiënten met overgewicht of obesitas die 
onbedoeld zijn afgevallen, hebben spierverlies en zijn in meer of mindere mate ondervoed. Ook bij patiënten met 
sarcopene obesitas is de betrokkenheid van een diëtist van belang om, in combinatie met kracht- en 
conditietraining, de voedingstoestand te verbeteren. Als verder gewichtsverlies een behandeldoel is tijdens de 
herstelfase dan is een het noodzakelijk dat dit niet ten koste gaat van spiermassa en kracht. 
 
Indicatie logopedie  
Logopedie richt zich te allen tijde op het behoud, herstel en/of verbetering van problematiek met stem, spraak, taal, 
slik en/of gehoor. 
Er is een indicatie voor logopedie bij één of meerdere van de volgende hulpvragen:  

- Het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of stemklachten ten 
gevolge van COVID-19;  

- Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19. De rol 
van de logopedist kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met betrekking tot de patiënt en diens 
directe omgeving. Hierbij kan ook gedacht worden aan cognitieve problematiek die de communicatie 
beïnvloedt. 

 
Bij alle bovenstaande hulpvragen dient rekening gehouden te worden met de situatie voorafgaand aan COVID-19 en 
de eventueel al aanwezige comorbiditeiten; 
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Wist je dat… *) 
Wij mensen slapen het best als we: 

Op een vast tijdstip naar bed gaan en opstaan, ook in het weekend 
Overdag lekker buiten in de natuur zijn geweest 
Rustig en ontspannen zijn voor het slapengaan (dus zonder flikkerende beeldschermen ’s avonds) 
Gevarieerd eten: minder suiker en niet voor het slapen gaan 
Slapen in een echt donkere kamer die iets kouder is.. 
Heb je problemen met slapen? In Eibergen zijn de psychosomatische oefentherapeuten ook 
slaapoefentherapeuten.  
 

 

Dimensie Mentaal welbevinden 
Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken? 
 

Mentaal welbevinden  Discipline 

Werken aan herstel Ergotherapie/ POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Dagindeling/Grenzen bepalen Ergotherapie Grenshantering: PMT/ 
POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Onthouden 
 

Ergotherapie/ POH GGZ 

Concentratiestoornissen 
 

Ergotherapie/ POH GGZ 

Vrolijk zijn 
 
 

Bas/ psychologie/ POH GGZ/ PMT/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Omgaan met verandering 
 

Bas/ psychologie/ POH GGZ/ PMT/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Gevoel van controle 
 

Bas/ psychologie/ POH GGZ/ PMT/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Angst 
 

Bas/ psychologie/ POH GGZ/ PMT/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Rouw 
 

Psychologie/ Bas/ Psychosomatische 
oefentherapie 

Prikkelbaarheid/Stemmingswisselingen 
 

Bas/ POH GGZ/ Psychosomatische 
oefentherapie 

 
 
Ik was opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care 
Je hebt in het ziekenhuis of op de intensive care (IC Intensive care -opname) gelegen omdat je COVID-19 hebt gehad. 
Het kan lang duren om hiervan te herstellen. En misschien herstel je niet volledig. Meer informatie kan je vinden op:  
Klachten die te maken hebben met de opname in het ziekenhuis of op de IC: 

• Je concentratie is minder en plannen lukt niet meer goed. 

• Je voelt je eenzaam, verdrietig of angstig, bijvoorbeeld over de opname in het ziekenhuis en over de 

toekomst. 

• Je leven is niet meer hetzelfde als voor de opname. Je moet je aanpassen aan de nieuwe situatie: wat kan ik 

nog en wat niet? Soms is het vermoeiend en frustrerend omdat het herstel anders gaat dan je verwacht. 

• Misschien voelt het alsof je veel bent kwijt geraakt, omdat je niet meer kan wat je eerst wel kon. Het kost 

tijd om dat te accepteren. Je kan boos of somber worden wanneer iets niet lukt zoals je dat wilt.  

• Mentale problemen kunnen pas (veel) later komen. Dat komt doordat je dan ineens beseft dat je voor 

langere tijd niet meer alles kan. Of dat de rest van je leven anders geworden is. Ook nieuwe moeilijke 

momenten in je leven (verlies van werk, overlijden van een dierbare) kunnen dit veroorzaken. 
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Stress: Stress is een waarschuwing van je lichaam. Je voelt je onveilig of machteloos, mist structuur en grip op je 
leven. Zorgen door ziekte, over je dierbaren of je werk kunnen leiden tot stress. Ook 
de mondkapjesplicht en thuisquarantaine kunnen leiden tot gevoelens als angst of stress. Op deze pagina vind je hier 
informatie over en tips om met deze gevoelens om te gaan in de coronacrisis. 
Welke signalen van stress heb ik?  
Iedereen reageert anders op stress. Hoe je je voelt kan steeds veranderen. Het ene moment voel je je goed en het 
andere moment wat minder. Je kan bijvoorbeeld het volgende merken bij jezelf:     
Mentaal 

• Je bent snel geïrriteerd of prikkelbaar, je hebt een korter lontje 
• Je vindt het lastig te ontspannen en blijft piekeren 
• Je hebt moeite je te concentreren 
• Je voelt je voor een langere periode bang, boos of somber 
• Het lukt niet meer om goed te slapen (wakker liggen, in- of doorslaapproblemen). 

Lichamelijk 
• Je bent heel waakzaam 
• Je bent onrustig 
• Je slaapt slechter 
• Je hebt last van hoofdpijn of buikpijn 
• je voelt je futloos en moe 

Gedrag 
• Je zoekt veel minder contact met anderen 
• Je bent te veel bezig met bijvoorbeeld hygiëne  

 
Tips bij omgaan met stress en angst 
Denk anders na over je zorgen 

• Probeer overzicht te krijgen over je situatie. Dat doe je door voor jezelf op een rij te zetten waar je je zorgen 
over maakt en wat je veel energie kost. Bedenk ook wat je juist energie geeft. Probeer vervolgens 
oplossingen te bedenken. Ga na waarop je zelf invloed hebt en wat je kan veranderen.  

• Probeer te accepteren. Accepteer de dingen die je niet kan veranderen en richt je op dingen waar je wel 
invloed op hebt. 

• Praat erover. Praat met vrienden, familie of collega’s (mensen die je vertrouwt) over wat je bezighoudt en 
hoe je je voelt. Dat kan opluchten. Veel mensen zitten in hetzelfde schuitje en herkennen je situatie.  

• Probeer de positieve kanten van de situatie te blijven zien.  
Ontspanning 

• Zoek rust en ontspanning. Bewegen, bijvoorbeeld wandelen, is een goede manier om te ontspannen. Ook 
yoga, meditatie of mindfulness kan helpen.  

• Zorg voor afleiding. Zo blijf je niet hangen in gepieker. Doe bijvoorbeeld een spelletje, kijk naar een film of 
lees een boek.  

 
Gezonde levensstijl 

• Houd structuur in je dag. Probeer een normaal dag- en nachtritme te volgen ondanks dat je veel thuis zit.  
• Kijk niet te veel nieuws. Haal je informatie over het coronavirus van betrouwbare nieuwsbronnen, zoals de 

Rijksoverheid en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Beperk het bekijken van nieuws 
tot een paar keer per dag.  

• Eet gezond en beweeg regelmatig. Gezond en regelmatig eten en beweging helpen om je beter te voelen. 
Beweeg het liefst buiten, en houd voldoende afstand tot anderen. De hersenstichting heeft de ‘Ommetje-
app’ ontwikkeld om op een leuke manier een competitie te starten met wandelen. 

• Het Voedingscentrum geeft tips voor gezond eetpatroon. 
• Loket Gezond Leven geeft leefstijladviezen. 
• Drink zo min mogelijk alcohol en gebruik geen drugs. 

Blijf je langere tijd last houden van stress of wordt het erger? Heb je er last van in het dagelijks leven en op je werk? 
Neem dan contact op met je huisarts of bedrijfsarts via je leidinggevende om dit te bespreken. 
 
Toelichting op enkele items 
 

https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/node/321
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/node/331
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding.aspx
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
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Hulpverlening: 
BAS GGNET: Binnen BAS geven we een groepstraining m.b.t. de gevolgen die Corona kan hebben op de persoon. 
Hierbij gaat het dan vooral om de groep mensen die angst, eenzaamheid en somberheidsklachten ervaren. 
De training is gebaseerd op de bestaande ACT training (acceptance en commitment therapie). Men leert accepteren 
dat vervelende gebeurtenissen plaatsvinden in het leven. Het doel is om deze gebeurtenissen niet zo groot te maken 
dat ze je leven te veel gaan beïnvloeden.   
We geven deze training bewust middels beeldbellen om mensen ook vertrouwd te maken om op deze wijze contact 
met anderen te maken.  
Mocht men hier gebruik van willen maken dient er wel een verwijzing van de huisarts aan vooraf te gaan. 
 

 
Wist je dat …*) 
Emoties bevechten of onderdrukken is niet effectief, maar toch is dit wat veel mensen doen. Als je je emoties, welke 
het ook zijn, herkent, erkent en ze er laat zijn zonder er iets aan te veranderen, zullen ze verminderen en komt je 
lichaam tot rust. 
Als sombere gevoelens langer aanhouden en als je geen plezier meer beleeft aan de leuke dingen in je leven, dan 
kan het zijn dat je depressief bent. Ook als je jong bent, kun je depressief zijn Je voelt je dan rot en leeg en bent 
moeilijk op te vrolijken. Je wilt geen leuke dingen doen en hebt geen plezier in zaken die je normaal wel leuk vindt. 
Heb je dit gevoel of ken je iemand met dit gevoel? Bespreek dit dan met iemand die je vertrouwt. 
 
 

Dimensie Zingeving 

Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken? 
Zinvol leven: 

 Discipline: 
 

Levenslust 
 

POH GGZ/ Psychosomatische oefentherapie 

Accepteren 
 

POH GGZ/ Psychosomatische oefentherapie 

Vertrouwen hebben 
 

POH GGZ/ Psychosomatische oefentherapie 

Gemis perspectief 
 

POH GGZ/ Psychosomatische oefentherapie 

 
 
Na het doormaken van Corona kun je het gevoel hebben dat je leven minder zinvol voelt dan het voelde voor de 
corona. Je kan problemen ervaren met levenslust, accepteren van hoe je leven nu gaat, het vertrouwen in jezelf of 
perspectief in het leven missen. 
 

 
Wist je dat…*) 
Accepteren is toelaten wat onvermijdelijk is. Het is eigenlijk net zoiets als een rouwproces. Bij rouwen denk je vaak 
aan de tijd na het overlijden van iemand, maar er zijn meer situaties waarover je kunt rouwen. Bijvoorbeeld als je 
een beperking of een ziekte krijgt en je afscheid moet nemen van bepaalde dingen die je niet meer kunt of van 
dromen die je had voor de toekomst.  
Bij rouw is je eerste reactie vaak ontkenning, gevolgd door boosheid. In de fase daarna heb je hoop, je bedenkt wat 
je misschien nog wél kunt of wie er nog wel is. Weer daarna komt het verdriet en tenslotte volgt acceptatie, als 
laatste fase. Meestal verloopt het rouwproces via deze vijf fasen. 
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Dimensie Kwaliteit van Leven 
Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken? 

 Discipline: 

Genieten 
 

Psychosomatische oefentherapie 

Gelukkig zijn 
 

Psychosomatische oefentherapie 

Lekker in je vel zitten 
 

Bas/ psychologie/  POH GGZ / PMT/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Balans 
 

Bas/ psychologie/ POH GGZ/ PMT/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Rondkomen met je geld 
 

Sociale Dienst Oost Achterhoek/ 
Voormekaar/Schuldhulp op maat 

Veilig voelen 
 

Psychologie/ POH GGZ/ Psychosomatische 
oefentherapie 

Kinderen (veilig voelen) 
 

Kindertelefoon/ Psychosomatische 
oefentherapie 

 
Je kwaliteit van leven kan verminderd zijn na het doormaken van corona. Maar dit kan uiteraard ook als u zelf geen 
corona hebt doorgemaakt, maar door de huidige maatregelen 
 
 

Wist je dat…*) 
Er bestaat geen magische formule voor geluk, maar er zijn allerlei bewezen manieren om aan je gelukt te werken. 
Het is een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen 
stellen, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen en de juiste keuzes maken. Je zult niet altijd even gelukkig zijn. 
Het leven is niet elke dag een feest. Als je erin slaagt om zelf een klein beetje positieven en gelukkiger te zijn en die 
levenshouding aan je familie en vrienden door te geven, wordt iedereen er beter van en bouw je mee aan een 
warme samenleving. Maar maakt gezondheid nu gelukkig op word je gezond van gelukkig zijn? Dát is de vraag. Het 
staat vast dat geluk de gezondheid bevordert. Genoeg redenen om aan geluk te willen werken! 

 
 
Dimensie Meedoen 
 
Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken? 

 Discipline: 
 

Eenzaamheid 
 

Maatschappelijk werk/ geestelijk werker 

Gemis sociale activiteiten 
 

Luisterlijn/Jimmy’s/ POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Mantelzorg 
 

Voormekaar 

Relatieproblemen 
 

Psychologie/ Bas/ POH GGZ/ A& M Coaching/ 
Psychosomatische oefentherapie 

Opvoedingsproblemen 
 

Preventie Platvorm Jeugd Oost Achterhoek, 
voorelkaarteam Sensire/ consultatiebureau/ 
POH GGZ/ de opstap 

Statushouders 
 

Facebookpagina BFF 

Kerk 
 

PKN 
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Eenzaamheid 

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Meestal verdwijnt het eenzame gevoel vanzelf als je weer beter in je vel zit. 
Vaak helpt het om met andere mensen om te gaan. Maar dat is niet genoeg wanneer je je vaak en erg eenzaam 
voelt. Op deze pagina vind je meer over eenzaamheid en wat je er tegen kan doen. 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen 

Als je je eenzaam voelt, mis je een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt meer online contact terwijl je 
elkaar het liefst in het echt zou willen zien. Ook het missen van lichamelijk contact kan een eenzaam gevoel geven. 

Ik voel me eenzaam 

Vaak is eenzaamheid een verborgen probleem. Het is iets wat je alleen zelf voelt. Anderen kunnen moeilijk aan je 
zien of je je eenzaam voelt. Zij zien het bijvoorbeeld niet altijd wanneer je ontevreden bent over het contact met je 
partner, vrienden, familie of andere mensen. Het is vooral een probleem wanneer je er veel of lange tijd last van 
hebt. Eenzaamheid is een rotgevoel.  

Eenzaam zijn in de coronacrisis 

Door de coronamaatregelen kan je last krijgen van eenzaamheid, of kan bestaande eenzaamheid erger worden. 
Doordat je je minder goed voelt, zoek je misschien ook minder contact met anderen, waardoor het gevoel 
van eenzaamheid nog groter wordt. De eenzaamheid gaat dan niet vanzelf over. Lees meer over soorten, oorzaken 
en gevolgen van eenzaamheid.  

Wat kan ik doen aan eenzaamheid? 

Het is belangrijk om zelf met het gevoel van eenzaamheid aan de slag te gaan. Mensen in je omgeving kunnen je 
helpen, maar uiteindelijk is het belangrijk dat je ook zelf probeert de eenzaamheid te doorbreken. Een aantal tips 
vind je hier: 

• Durf hulp te vragen. Mensen doen vaak graag iets voor een ander, zeker als het kleinere verzoeken zijn. 

• Het helpt vaak al als je meer begrijpt over eenzaamheid. 

Deze ervaringsverhalen, informatie en activiteiten kunnen helpen de eenzaamheid te doorbreken. 

• Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Misschien kan je iemand van de lijst bellen of mailen. 

• Zoek een maatje of buddy voor contacten bij jou in de buurt. 

• Start een belkring met sportmaatjes, verenigingsleden of andere contactpersonen van groepsactiviteiten. 

• Organiseer of sluit aan bij een (digitale) club. Iets samen doen geeft invulling aan de dag én het is een mooie 

aanleiding om er met anderen over te praten. Denk bijvoorbeeld aan samen boeken bespreken, online een 

film kijken of muziek luisteren.  

• Veel gemeenten organiseren lokale activiteiten tegen eenzaamheid. Kijk of jouw gemeente ook meedoet.  

• Onderneem gezamenlijke (digitale) activiteiten met bekenden. Denk aan het doen van een online spelletje, 

samen tv kijken met de telefoon aan het oor of videobellen. Op de webpagina van één tegen eenzaamheid 

vind je meer uitleg bij verschillende activiteiten.  

• Bied jezelf aan als vrijwilliger om anderen te helpen met een boodschap of een praatje. Door anderen te 

helpen, voel je jezelf vaak beter en je hebt op deze manier ook contact met anderen.  

• Bekijk nog meer tips om eenzaamheid te verminderen. 

Hulpverlening: 

BAS GGNET: Binnen BAS geven we een groepstraining m.b.t. de gevolgen die Corona kan hebben op de persoon. 

Hierbij gaat het dan vooral om de groep mensen die angst, eenzaamheid en somberheidsklachten ervaren. 

https://www.eenzaam.nl/
https://www.eenzaam.nl/
https://www.eenzaam.nl/verhalen
https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid
https://www.eenzaam.nl/activiteiten-voor-jou
https://www.eenzaam.nl/activiteiten-voor-jou/maatje-buddy-en-vrijwilliger
http://www.sportersvoorelkaar.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/
https://www.eenzaam.nl/activiteiten-voor-jou
https://www.eenzaam.nl/hulp-en-advies/tips-om-eenzaamheid-te-verminderen
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De training is gebaseerd op de bestaande ACT training (acceptance en commitment therapie).Men leert accepteren 

dat vervelende gebeurtenissen plaatsvinden in het leven. Het doel is om deze gebeurtenissen niet zo groot te maken 

dat ze je leven te veel gaan beïnvloeden.   

We geven deze training bewust middels beeldbellen om mensen ook vertrouwd te maken om op deze wijze contact 

met anderen te maken.  

Mochten men hier gebruik van willen maken dient er wel een verwijzing van de huisarts aan vooraf te gaan. 

 
Dimensie Dagelijks Functioneren 
 
Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken? 

 Discipline: 
 

Bedrijfsmatige problemen 
 

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/ 
Coronavirus/Ondernemers 

Thuisonderwijs 
 

School 

Zorgen voor jezelf  
 

Thuiszorg Sensire 

Je grenzen kennen  Ergotherapeut/ PMT/ POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 
 

Kunnen werken  
 

Maatschappelijk werk.  

Kennis van gezondheid 
 

POH GGZ/ huisarts/ Fysiotherapeut/ 
Ergotherapeut / Psychosomatische 
oefentherapie 

Hulp kunnen vragen 
 

Ergotherapeut / PMT/ POH GGZ/ 
Psychosomatische oefentherapie 

 
Wist je dat…*) 
Als iets niet lukt, kun je dat laten weten aan iemand. Vaak is dat het begin van de oplossing want zo grijp je de kans 
om ergens aan te werken. Heel verstandig én knap dus om te doen. Erken dat je ergens hulp bij nodig hebt, dan 
neem je het heft in eigen handen. Je neemt ‘de regie’ in je leven. Daardoor ben je niet langer afhankelijk van het 
probleem, maar geef je jezelf de mogelijkheid om te groeien… 
 
 

  

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/
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Disciplines (ook op te zoeken via www.Berkellandwijzer.nl ) 
 
 

Discipline: Adressen in Eibergen: 
 

Fysiotherapie/Manuele therapie Fysio Samen Sterk 
Fysio Eibergen 
Livio Fysio 

(Psychosomatische) Oefentherapie Oefentherapie Eibergen 
 

Bekkenfysiotherapie Vers Gras 
 

Diëtist Juce 
Livio dietist 
Sensire dietist 

Ergotherapeut: Kracht Ergo 
Ergo Es 
Livio Ergo 

Logopedie Logopedie Eibergen-Groenlo-Winterswijk 
Livio Logo 

Osteopaat Osteopathie Kim Hanselman 
Osteopathie Deunk 

POH GGZ 
 

Praktijk Dr Kwee 
Praktijk Dr Berendsen 
Praktijk Dr Boting 
Praktijk Dr Venderink 
Praktijk de IJsvogel 

PMT Hanneke Heezen bij Fysio Samen Sterk 
 

BAS GGNet BAS GGNet 
 

Psycholoog De Rietkamp 
 

Thuiszorg Sensire  
Livio 
Buurtzorg 

De opstap  De Opstap Pedagogisch adviesbureau 
 

Voor mekaar Team voor mekaar Eibergen/Rekken 
 

 
 
*) wist je dats.. zijn met toestemming overgenomen uit het boek ‘Anders op zoek naar gezondheid’ 42 verhalen over 
Anders, die gezond wil zijn én blijven. Geschreven door Chantal Walg ISBN 978-94-6328-416-5 

http://www.berkellandwijzer.nl/

