
ForceMed Corona revalidatie
Heeft u Corona (COVID-19) gehad en bent 
u herstellende of zit u met klachten als 
gevolg van dit ingrijpende virus? 

Dan kan het multidisciplinaire team van 
Medisch Centrum ForceMed u wellicht 
helpen.

Gevolgen

Als u ziek bent geweest van het COVID-19 virus kunt 
u geconfronteerd worden met legio restklachten. 

Deze klachten verschillen van persoon tot persoon 
en lopen uiteen van vermoeidheid, stijfheid of pijn 
in de gewrichten, verlies van conditie en/of kracht, 
psychische- en cognitieve problemen tot longpro-
blemen, zoals benauwdheid of kortademigheid.

Aanvang

Een intake en diagnostiek vormen de basis voor de 
daarop volgende behandeling. 

Het actuele klachtenbeeld maar ook de situatie 
voorafgaand aan de besmetting wordt eerst in 
kaart gebracht. Tijdens de behandeling wordt uw 
klachtenbeeld regelmatig geëvalueerd. 

De gespecialiseerde fysiotherapeut stelt samen met 
u een behandelplan op. Dit plan wordt geheel afge-
stemd op uw klachten en de doelen welke u wenst 
te bereiken.  

Behandeling

Behandeling vindt plaats op basis van de actuele 
kennis, inzicht en beschikbare richtlijnen. De ont-
wikkelingen op het gebied van corona revalidatie 
worden op de voet gevolgd. 

De behandeling kan bestaan uit verschillende on-
derdelen:

- Ademhalingsadvies en -training
- Kracht- en conditietraining
- Zorg voor pijnklachten en/of stijve gewrich-

ten
- Voorlichting over factoren welke het herstel 

kunnen beïnvloeden zoals hersteltijd, slaap, 
voeding en leefstijl in het algemeen.

- Aandacht aan nazorg: om ook na revalidatie 
fit en gezond te blijven

Indien tijdens de intake of behandeling blijkt dat de 
expertise van de MSK-arts vereist is voor het beha-
len van het beste resultaat, zal er in samenspraak 
met u een doorverwijzing plaats vinden naar onze 
MSK-arts. Deze kan uw musculoskeletale klachten 
( klachten aan de borstkas, ribben en borstwervels 
maar ook bijv. nek-schouder en onderrug) beoorde-
len en aansluitend behandelen.

Daarnaast worden disciplines van buitenaf, denk 
aan een ergotherapeut of diëtiste, ingeschakeld 
indien nodig om tot de voor u beste revalidatie te 
komen. 



Verwijzing en vergoeding

Voor de behandeling na het coronavirus vereist de 
zorgverzekeraar een verwijzing van de huisarts. 

Fysiotherapeutische zorg wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering: voor een periode van 6 maanden 
en maximaal 50 behandelingen. 

Een medisch specialist kan de vergoeding één keer 
verlengen met 6 maanden, indien nodig. 

De (hoogte) van vergoeding voor de MSK-arts vindt 
plaats vanuit de aanvullende verzekering, mits 
daarvoor verzekerd.  

Uw fysiotherapeut zal dit samen met u bespreken 
indien verwijzing nodig blijkt. 

Bij vragen neemt u dan contact op met

Medisch Centrum ForceMed

(: 040-2111494
*: kracht@forcemed.info


