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Culemborg, februari 2021 
 
 
Beste verwijzer, 
 
Ziet u in uw praktijk Covid-19 patiënten met langdurige restklachten zoals vermoeidheid, 
cognitieve problemen, verminderde conditie en benauwdheid? Wij kunnen uw patiënten daarbij 
helpen. 
 
“Wij” wordt in dit geval gevormd door een groep eerstelijnspraktijken met eenzelfde visie: patiënten zo 
optimaal mogelijk begeleiden na een Covid-19 infectie. Uit onderzoek is gebleken dat multidisciplinaire 
revalidatie het beste resultaat oplevert. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen om ervoor te 
zorgen dat de patiënt zo goed en zo snel mogelijk het dagelijks leven weer kan hervatten. In bijgaande 
flyer kunt u lezen waaraan de verschillende disciplines gaan werken. 
 
Voor de vergoeding vanuit de herstelzorg is het noodzakelijk dat de patiënt een verwijzing 
ontvangt voor het multidisciplinaire revalidatietraject. Op deze verwijzing dient te staan: herstelzorg 
covid. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg en welke zorg er nodig is. De behandelingen worden 
vergoed vanaf de eerste behandeling. Er wordt bij deze herstelzorg aanspraak gemaakt op het eigen 
risico. Er geldt een maximum aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding mogelijk is: 
 
• Fysiotherapie: maximaal 50 behandelingen 
• Ergotherapie: maximaal 10 uur 
• Diëtist: maximaal 7 uur 
• Logopedie: geen maximum 
 
Iedere zorgverlener behandelt in de eigen praktijk, in de thuissituatie of online. Zo nodig plannen wij 
voor het gemak van de patiënt, een afspraak op één locatie. De patiënt ziet dan de disciplines achter 
elkaar. Soms is de logopedist aanwezig bij de fysiotherapeutische behandeling om te bekijken hoe de 
ademhaling tijdens beweging is. Daarnaast hebben wij geregeld telefonisch en online overleg rondom 
de patiënt om de zorg goed op elkaar af te stemmen. 
 
Online kennismaking 
Deze manier van samenwerken wordt als heel prettig en stimulerend ervaren door patiënten.  
Indien u wenst kunnen wij met u en of met collega’s uit uw praktijk een online kennismakingsgesprek 
over deze multidisciplinaire herstelzorg organiseren. Stuur dan een mail naar info@fysiovdberge.nl 
onder vermelding van herstelzorg covid. Wij vertrouwen op een fijne samenwerking met u als verwijzer. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens alle samenwerkende praktijken: 
 
Logopedie Culemborg  telefoon: 0345-52 11 22  www.logopedieculemborg.nl 
Laura van Beurden  telefoon: 06-387 554 94  www.lauravanbeurdendietist.nl 
Ergotherapie Veerkrachtig telefoon: 06-550 886 25  www.praktijkveerkrachtig.nu 
FysiovdBerge   telefoon: 0345-51 00 15  www.fysiovdberge.nl 
 
 


