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Revalideren na Covid-19 bij Fysiotherapie Wooldersteen 

Een doorgemaakte infectie met Covid-19 kan grote impact hebben op zowel de fysieke als mentale 
gezondheid. Veel mensen ervaren vermoeidheid, spierklachten, ademhalingsproblemen en een 
verminderde conditie. Ook verwerkingsproblematiek zoals angst en onzekerheid kunnen factoren zijn 
die mensen beperken om de draad weer op te pakken. 

De aanpak bij Fysiotherapie Wooldersteen zal multidisciplinair worden aangeboden. Onze reeds 
bestaande samenwerking met Kracht Ergotherapie zal ook bij dit programma worden ingezet. 
Het verbeteren van uw belastbaarheid (zowel fysiek als mentaal) staat hierbij voorop en monitoren wij 
continu. 

Hoe ziet het behandeltraject er uit? 

De intake wordt gedaan door een longfysiotherapeut. In dit gesprek zal het beloop aan bod komen, 
brengen wij uw (rest) klachten in beeld en stellen wij samen met u een behandelplan op. De 
fysiotherapeut richt zich met name op het verbeteren van spierkracht, longfunctie en conditie. 

De ergotherapeut zal onder meer kijken naar de balans tussen belasting en belastbaarheid, het optimaal 
functioneren in de thuissituatie en het begeleiden bij de opbouw van werkzaamheden. 

Daarnaast worden onze  psychosomatische fysiotherapeuten ingezet waarbij vooral zal worden 
ingegaan op de mentale gevolgen van het doormaken van het Coronavirus. 

Omdat de juiste voeding essentieel is voor een goed herstel, zal, indien nodig, ook onze leefstijlcoach bij 
de revalidatie worden betrokken.  Zo werken wij samen met u op weg naar herstel. 

Wordt dit traject vergoed? 

Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent echter wel dat het verrekend wordt 
met het eigen risico. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Het gaat om 50 
behandelingen fysiotherapie en 10 uur ergotherapie. 

De verwijzer bepaalt of u paramedische zorg nodig heeft na een COVID-19 infectie. De eerste 
behandeling moet binnen 1 maand na verwijzing plaatsvinden.  

Meer informatie over paramedische herstelzorg kunt u vinden in de informatiebrief van Zorginstituut 
Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/brief/2020/09/24/informatiebrief-
vergoeding-paramedische-herstelzorg-na-covid-19 

Afspraak maken?  

Voor het maken van een afspraak of voor vragen rondom de revalidatie na een COVID-19 infectie kunt u 
ons telefonisch bereiken via 074-2916471 of per mail fysiotherapie@wooldersteen.nl 

 
    
 


