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Klinische fysiotherapie
behandeling van patiënten 
met een COVID19infectie
Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid. Sinds maart 2020 worden in 
Nederland patiënten met een ernstiger verloop van de COVID-19-infectie opgenomen in het ziekenhuis. Door 
ontbrekende kennis van de fysiotherapeutische behandeling voor deze groep patiënten, heeft het KNGF in een 
vroeg stadium aanbevelingen opgesteld.1-3 Een half jaar na implementatie evalueert de afdeling Fysiotherapie van 
het Amsterdam UMC met behulp van ervaringen in de praktijk deze aanbevelingen.
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Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) 
kan de infectie COVID-19 veroorzaken. 
Het virus wordt tussen mensen overge-
dragen door druppelcontact, contact met 
besmette oppervlakten of inademing van 
virusdeeltjes na schreeuwen, hoesten of 
niezen van besmette mensen.4 
Van de besmette mensen heeft onge-
veer 80% milde tot matige klachten. 
Ongeveer 15% ontwikkelt ernstige klach-
ten, waarvoor een ziekenhuisopname 
op een verpleegafdeling noodzakelijk is. 
De overige 5% van de besmette men-
sen wordt opgenomen op een intensive 
care (IC) met kritiek ernstige klachten. 

Mogelijke oorzaken voor het ontstaan 
van kritiek ernstige klachten zijn het 
ontwikkelen van een ‘acute respiratory 
distress syndrome’ (ARDS) of een door-
geschoten afweerreactie (cytokinestorm) 
van het lichaam, waardoor bijvoor-
beeld trombo-embolische complicaties 
 ontstaan.5,6

Patiënten die zijn opgenomen in het 
ziekenhuis hebben door hun klachten 
(onder andere benauwdheid, hoesten, 
koorts, spierpijn, vermoeidheid) of even-
tuele comorbiditeit een verhoogde kans 

De reactie op inspanning

op fysieke deconditionering.3 Patiënten 
die daarbij beademd, langdurig gese-
deerd en fysiek inactief zijn geweest, 
lopen ook verhoogd risico op het ontwik-
kelen van spierzwakte.7,8 De fysiothera-
peut in het ziekenhuis kan een belangrijke 
rol spelen in het beperken van fysieke 
inactiviteit en het verbeteren van het 
fysiek  functioneren.9

Aanbevelingen
Bij aanvang van de coronapandemie in 
Nederland heeft het KNGF aanbevelingen 
voor de fysiotherapeutische behandeling 
van patiënten met een COVID-19-infectie 
tijdens ziekenhuisopname opgesteld.1-3 
Deze aanbevelingen berustten op de 
meest recente wetenschappelijke inzich-
ten op dat moment en de klinische exper-
tise op het gebied van IC-behandeling en 
pulmonale problematiek.10 
Uitgaande van deze kennis worden 
vroege mobilisatie en fysieke activatie, 
pulmonale ondersteuning en bewegen 
tot “tamelijk sterke kortademigheid” of 
“redelijk zware vermoeidheid” (BORG 
4 voor benauwdheid en vermoeidheid) 
geadviseerd tijdens de ziekenhuisfase.1-3 

Ervaringen in de praktijk
Met deze aanbevelingen en de klinische 
ervaring in het behandelen van ernstig 
zieke patiënten, zijn de fysiotherapeuten 

van de afdeling Revalidatiegeneeskunde 
van het Amsterdam UMC, locatie AMC, 
van start gegaan met diagnostiek en 
behandeling van patiënten met een 
COVID-19-infectie in het ziekenhuis. 
Tegen onze verwachtingen in zagen wij  
in de praktijk een ander beeld dan dat  
wij vooraf hadden ingeschat.
Vooraf hadden we verwacht dat de 
 patiënten die op een IC opgenomen 
waren geweest en hierbij langdurige 
buikbeademing, sedatie en soms ook 
nog spierverslapping hadden onder gaan, 
wakker zouden worden met  beperkingen 
in het fysiek  functioneren op basis van 
ernstige spierzwakte, Medical Research 
Council scale < 3 (MRC) en fysieke 
deconditionering. Dit beeld herkennen 
we van ernstig zieke patiën ten op de 
IC met andere (long)aandoeningen 
of virusinfecties. Hierbij start de 
fysiotherapiebehandeling normaliter in 
een vroeg stadium met spierversterkende 
oefentherapie, training van rompbalans, 
oefening van ADL-vaardigheden en het 
opnieuw aanleren van activiteiten zoals 
zitten, staan en lopen. Bij de patiënten 
met een COVID-19- infectie die op de IC 
opgenomen waren, zagen we wel enige 
spierkrachtsvermindering (MRC-score 3), 
maar deze spierkrachtsvermindering leek 
minder dan we gewend waren bij ernstig 
zieke patiënten op de IC. Het uitvoeren 
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van activiteiten, zoals zitten en staan 
zou op basis van deze spierkracht niet 
opnieuw  aangeleerd hoeven te worden 
en zou geen probleem moeten zijn.
Tevens hadden we verwacht dat de reac-
tie op inspanning bij het uitvoeren van 
een activiteit zou overeenkomen met de 
reactie op inspanning bij ernstig zieke 
patiënten met een andere (long)aandoe-
ning.11 Hiervan weten we dat de reactie 
op een inspanning bestaat uit een lichte 
stijging van de hartfrequentie, een daling 

van de saturatie richting de 90% en een 
verhoogde ademhalingsfrequentie.11 Maar 
bij het uitvoeren van activiteiten zoals 
zitten en staan, bleken patiënten met een 
COVID-19-infectie zeer laag belastbaar 
te zijn, waarbij een score boven BORG 4 
werd aangegeven en er saturatie dalin-
gen onder de 85% met flinke stijging van 
hart- en ademfrequentie zichtbaar waren.

Ook patiënten met een COVID-19-
infectie, zonder IC-opname en geen 

beperkingen in het fysiek functioneren, 
lieten al bij lichte inspanning, zoals het 
heffen van armen en benen in bed, een 
daling van de saturatie en stijging van  
de adem- en hartfrequentie zien. Dit 
 verminderde vermogen tot inspannen 
met de daarbij gepaard gaande ver-
moeidheid lijkt typerend voor patiënten 
met ernstige klachten door een COVID-19-  
 infectie. Het ziektebeeld bij patiënten 
met een COVID-19-infectie lijkt hier-
mee heftiger in vergelijking tot mensen 
met andere ernstige ziekte en (long) 
 aandoeningen.11

De aanbeveling van het KNGF ten aan-
zien van vroege mobilisatie en fysieke 
activatie bleek in de ziekenhuisfase vaak 
een te zware belasting voor de  patiënt. 
De opgenomen patiënten met een 
COVID-19-infectie in het ziekenhuis waren 
op basis van de mate van spierkracht wel 
in staat om ADL-vaardigheden en activi-
teiten uit te voeren, maar bleken op car-
diovasculair en respiratoir gebied beperkt 
te worden. Hierdoor kon bij het uitvoeren 
en stimuleren van activiteiten het risico 
op overbelasting en daardoor uitputting 
ontstaan, wat zou kunnen leiden tot res-
piratoire insufficiëntie en een IC-opname. 
Voorzichtigheid ten aanzien van functio-
nele belasting was hierdoor noodzakelijk.
Ook anders dan we vooraf hadden ver-
wacht, zagen we dat patiënten met 
een COVID-19-infectie vooral een niet- 
productieve hoest hadden. Sputum  
evacuerende technieken zoals Active 
Cycle of Breathing Techniques (ACBT) en 
positieve expiratoire druk (PEP-)therapie 
zijn vrijwel niet toegepast. Ook de aan-
bevelingen ten aanzien van Inspiratory 
Muscle Training (IMT) waren door de 
hoge ademarbeid en praktische bezwa-
ren zoals het uitvoeren van metingen bij 
nog besmettelijke patiënten, rekening 
houdend met de besmettingsrisico’s, 
hygiëne en infectiepreventie, in de zie-
kenhuisfase niet haalbaar. De inspiratoire 
ademspierkrachttraining werd poli-
klinisch opgepakt. 
Verder gaven veel patiënten schouder-
klachten aan, zoals pijn en een beperkte 
beweeglijkheid. Deze klachten zouden 
verklaard kunnen worden door langdu-
rige buikbeademing. Maar ook patiën-
ten die niet op de IC gelegen hadden, 
vertoonden klachten. Ook in andere 
gewrichten dan de schouder werd pijn 
ervaren. Aanbevelingen voor  diagnostiek 

Tabel 1

RUST ACTIVITEIT

Respiratoire reactie

Saturatie (%) met 5L O2 ondersteuning 91 87

Ademfrequentie (ademhaling/ min) 37 47

Cardiovasculaire reactie

Hartslag (slag/min) 110 155

Mean Arterial Pressure (MAP) 104 117

Reactie op de activiteit ‘zitten op de rand van het bed’

Ter illustratie
Een 36-jarige man werd met een 
COVID-19-infectie op de IC opgeno-
men. Hij werd 15 dagen in buikligging 
beademd. Daarna werd de sedatie 
gestopt en kon de beademing worden 
afgebouwd.
Op dag 21 van zijn IC-opname is de 
man goed wakker en instrueerbaar.  

Hij wordt sinds 1 dag niet meer 
beademd en krijgt 5 liter zuurstof via 
de neusbril. Hij heeft een algehele 
spierkracht van MRC-somscore 42/60. 
Samen met de verpleegkundige helpt 
de fysiothera peut deze meneer tot 
zitten op de bedrand. In onderstaande 
tabel (tabel 1) is zijn reactie op deze 
inspanning weergegeven.
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» en behandeling bij klachten aan het 
 bewegingsapparaat staan niet beschre-
ven in de aanbevelingen van het KNGF.1-3

Dossieronderzoek
Na de eerste golf van patiënten met een  
COVID-19-infectie hebben we onze prak-
tijkervaringen van de reactie op inspan-
ning getoetst door retrospectief dos-
sieronderzoek. In dit onderzoek hebben 
we achteraf het medisch dossier en de 
fysiotherapeutische verslaglegging van 
de ziekenhuisopname onderzocht (zie 
tabel 2). Dit vond plaats bij alle patiën-
ten die op de IC of de verpleegafdeling 
door een fysiotherapeut behandeld 
waren geweest. 82 patiënten met een 
COVID-19-infectie zijn in het dossier-
onderzoek opgenomen. We hebben onder 
andere gekeken naar veranderingen in 
vitale parameters, zoals hartfrequen-
tie, saturatie en ademfrequentie tijdens 
verschillende activiteiten binnen de 
fysiotherapeutische behandeling, zoals 
oefentherapie op bed, zitten op de rand 
van het bed, transfer naar de stoel of 
lopen (zie tabel 3).
De resultaten tonen aan dat patiënten met 
een COVID-19-infectie een sterke fysiologi-

sche respons op inspanning laten zien. Een 
lichte ADL-activiteit resulteerde vaak al in 
een verhoging van hart- en ademfrequen-
tie en een saturatiedaling van gemiddeld 
5%, ondanks zuurstoftherapie.

Aanpassingen in onze praktijk
Naar aanleiding van onze bevindingen, 
die we ook toetsten met de ervarin-
gen van fysiotherapeuten werkzaam 
in andere ziekenhuizen, heeft de afde-
ling Fysiotherapie van het Amsterdam 
UMC de praktische behandeling voor de 
patiën ten met een COVID-19-infectie 
tijdens klinische opname op basis van 
 klinisch redeneren als volgt aangepast.
De aanbeveling tot het stimuleren van 
actieve mobilisatie wordt tijdens zieken-
huisopname niet standaard toegepast. 
Patiënten worden alleen geactiveerd 
of gemobiliseerd indien de veiligheids-
criteria in rust (hartfrequentie < 130 en 
saturatie > 90% 10) en ook na het 5 keer 
heffen van de armen en benen, veilig 
blijven. Eventuele toediening van extra 
zuurstof wordt, in overleg met de arts, 
geaccepteerd om uitbreiding van fysieke 
activiteiten en mobilisatie mogelijk te 
maken. Het uitbreiden van activiteiten 

vindt plaats onder continue monitoring 
van hartfrequentie en saturatie. Indien de 
vitale parameters de veiligheidscriteria 
overschrijden, dan wordt de activiteit niet 
verder uitgebreid. 
De ademhalingsondersteuning bestaat 
in de vroege ziekenhuisfase vooral uit 
houdingsadvies. Ademhalingscontrole 
en verdiepen van de ademhaling lijken 
pas in latere fase zinvol als de infectie 
afneemt en de diffusie in de alveoli weer 
normaliseert. Hulp bij sputumevacuatie 
wordt alleen op indicatie gegeven, oftewel 
wanneer er sprake is van sputumstase.
De maximale inspiratoire ademspier-
kracht (Maximum Inspiratory Pressure) 
wordt niet tijdens opname, maar na ont-
slag uit het ziekenhuis gemeten. Zo nodig 
en indien veilig, wordt dan Inspiratory 
Muscle Training (IMT) opgestart. 
Ter preventie van schouderproblematiek 
is op de IC het draaien van de patiënt van 
buik- naar rugbeademing en andersom 
geanalyseerd. Er is een video opgesteld 
met specifieke ondersteuning voor het 
schoudergewricht, zodat het schouder-
gewricht minder belast wordt met trek- 
en translatiekrachten en hiermee schade 
aan het gewrichtskapsel mogelijk voorko-
men kan worden.
Bij de anamnese wordt nu standaard 
gevraagd naar gewrichtsklachten, aan 
alle opgenomen patiënten, om vroege 
interventie te kunnen starten. 

Bekijk hier de instructie
video Minder schouder
klachten door draaien, 
gemaakt door het 
Amsterdam UMC voor 
draaiteams op de IC.

Discussie
Tijdens de eerste golf van de corona-
pandemie in maart 2020 heeft het KNGF 
in zeer korte tijd aanbevelingen weten op 
te stellen voor de fysiotherapeutische 
behandeling van patiënten met een 
COVID-19-infectie tijdens een ziekenhuis-
opname.1-3 Dit is gedaan met de beste 
evidentie op dat moment. Klinische 
 ervaring was destijds wereldwijd niet 
aanwezig. 
Met voortschrijdend inzicht, het ont-
wikkelen van klinische ervaring en door 
 veranderde medische inzichten in de 
behandeling van een COVID-19-infectie, 
is in de praktijk ondervonden dat de klini-

Tabel 2

Patiënten (n = 82)

Geslacht, man, n [%] 60 [73.2] 

Leeftijd, jaren * 61.5 [54.8–69.0]

CCI* 2 [2-3]

BMI opname* 27.6 [25.1–31.7]

BMI ontslag* 27.3 [23.9–29.7]

Totale opname duur in dagen* 18.0 [13.0–30.3]

– Totale opname duur IC* 13.5 [8.8-19]

– Totale opname duur verpleegafdeling* 4.5 [1-8.3]

Spierkracht MRC som score (MRC schaal, 0-60) * 38 [27–45]

Severity Score* 20  [16-23]

Ontslagbestemming:

– Medisch Specialistische Revalidatie, n [%] 15 [18.3%]

– Geriatrische revalidatiezorg, n [%] 15 [18.3%]

– Overleden, n [%] 32 [39%]

– Naar huis, n [%] 9 [11%]

– Ander ziekenhuis, n [%] 11 [13.4%]

Karakteristieken van patiënten met een COVID-19-infectie opgenomen op locatie AMC van Amsterdam UMC  
(IC en klinische afdeling). * in mediaan [interkwartiel afstand]; CCI: Charlson Comorbidity Index;  
MRC: Medical Research Council
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optreden.12 De wanden van de alveoli 
zwellen op en er hoopt zich vocht op in 
de alveoli. Dit beperkt de gaswisseling 
en veroorzaakt een stille hypoxemie. De 
patiënt heeft een lage saturatie, maar 
voelt zich niet benauwd.12 Dit kan ertoe 
leiden dat de patiënt in zijn functioneren 
door de hulpverleners en zichzelf over-
schat wordt en mogelijk te zwaar wordt 
belast. Verpleegkundigen zijn gewend 
hun controles in rust bij patiënten af 
te nemen. Op basis van deze gegevens 
wordt de zuurstoftoediening aangepast. 
Als de vitale parameters van een patiënt 
 vervolgens bij activiteit niet gemeten 
worden en de zuurstoftoediening niet 
wordt aangepast aan de inspanning, kan 
de patiënt relatief overbelast worden. 
Met behulp van het retrospectief dos-
sieronderzoek hebben we onze waar-
nemingen bij activiteiten in de praktijk 
geobjectiveerd. De data uit bestaande 
verslaglegging toonden dat de boven-
genoemde waarnemingen in de praktijk, 
ook vanuit de verzamelde data onder-
steund werd. Wetenschappelijke onder-
bouwing voor de versterkte fysiologische 
respons op inspanning in patiënten met 
een COVID-19-infectie is echter nog niet 
aanwezig. Hier dient in de toekomst ver-
der onderzoek naar plaats te vinden.
Ook is er nog geen wetenschappelijke 
onderbouwing voor de gewrichtsklachten 
bij patiënten met een COVID-19-infectie. 
In sommige gevallen zijn er heterotope 
ossificaties in de weke delen rond de 
schouder gevonden.13 Mogelijk dat dit de 
oorzaak is voor de ontstane schouder-
klachten bij gesedeerde patiënten.14

Momenteel is er een tweede golf van 
patiënten met een COVID-19-infectie 

sche aanbevelingen niet altijd haalbaar 
waren.
Met de tegenwoordige norm van ‘vroeg 
mobiliseren’ en ‘beweegziekenhuis’ ligt 
de nadruk op bewegen en fysieke inspan-
ning in het ziekenhuis. Voor mensen met 
een COVID-19-infectie kan echter ogen-
schijnlijk minimale belasting (zoals benen 
en armen heffen) al een zware belasting 
zijn en leiden tot desaturatie. Overmatige 
belasting kan leiden tot respiratoire insuf-
ficiëntie en een IC-opname, waardoor 
voorzichtigheid geboden is.
Het lijkt erop dat patiënten met een 
COVID-19-infectie in de vroege zieken-
huisfase eerder afgeremd moeten  worden 
in hun activiteiten dan gestimuleerd. 
Bij een COVID-19-infectie kan er na 
het binnendringen van het virus in de 
longen een actieve ontstekingsreactie 

Tabel 3

RUST ACTIVITEITEN VERSCHIL

Respiratoire reactie*

Saturatie (%) 95 [93–96]  
(n=238)

90 [86–93]  
(n=210)

-5 [-8 – -2]  
(n=182)

Ademfrequentie (teugen / min) 22 [19–27]  
(n=61)

30 [25–37]  
(n=55)

8 [6–14]     
(n=45)

Cardiovasculaire reactie*

Hartslag (slagen / min) 98 [86–105]  
(n=142)

113 [99–123]  
(n=134)

14 [9–23]   
(n=119)

Fysiologische reactie op activiteiten (oefentherapie op bed, rand van bed, via stand uit bed en lopen).  
* in mediaan [interkwartiel afstand]

Literatuur: 
www.kngf.nl/fysiopraxis

gaande en wederom worden er veel 
patiënten in het ziekenhuis opgenomen. 
Wij adviseren het KNGF om, net als het 
‘KNGF Standpunt Fysiotherapie bij pati-
enten met een COVID-19-infectie’15, ook 
de aanbevelingen ‘Fysiotherapeutisch 
handelen bij COVID-19-infectie tijdens 
ziekenhuisopname’1 aan te passen. Dit 
om overbelasting door het stimuleren 
van fysieke activiteiten te voorkomen en 
de aandacht voor gewrichtsklachten te 
vergroten.
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