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Toelichting:
Het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland, Fryslân en Súdwest-Fryslân blijft hoog. In SWF zijn
er in de eerste weken van het nieuwe jaar gemiddeld ruim 100 nieuwe besmettingen bijgekomen. Met
een groter aantal besmettingen stijgt aannemelijk ook het aantal mensen dat “long COVID” ontwikkelt.
Langdurige klachten ten gevolge van een COVID-19 besmetting (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/long-covid). Dit raakt naast volwassenen ook kinderen (https://www.trouw.nl/binnenland/brits-onderzoekeen-op-de-zeven-kinderen-met-covid-heeft-langdurigklachten~be96af51/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ).
Landelijk is hiervoor het C-support loket opgericht.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden :
1.

Heeft het college zicht op het aantal inwoners van onze gemeente dat te kampen heeft met longCOVID? Zo ja, kunnen die aantallen gedeeld worden?
Antwoord: Een deel van de mensen houdt na een coronabesmetting langdurig klachten. Dat wordt
Long COVID genoemd. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na een
infectie met COVID-19 aanhouden. Neen, dit wordt niet bijgehouden. Er is geen landelijke
(verplichte) registratie van patiënten met Long COVID. Het RIVM doet wel een landelijk onderzoek
naar Long COVID en de gevolgen van corona. En het Nivel doet onderzoek in samenwerking met de
huisartsen en universiteiten: Aanhoudende klachten na COVID-19 (Long-COVID) | Nivel
Patiënten die na een COVID-infectie langdurige klachten overhouden kunnen zich melden bij hun
huisarts. De huisarts heeft een centrale rol bij de nazorg van COVID-patiënten. Nazorg - Coronavirus
(COVID-19) - NHG. De huisarts kan de patiënt indien noodzakelijk verwijzen naar verdere
hulpverlening bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatie, ect.

2.

Wordt er vanuit de gemeente pro-actief informatie gedeeld over long-COVID? Zo ja, via welke kanalen
wordt deze informatie gedeeld, op welke doelgroepen is dit gericht en wie zijn er bij de
informatieverspreiding betrokken?
Antwoord: GGD Fryslân (de gemeentlijke gezondheidsdienst Fryslân) is wat betreft medische
informatie in de lead wat betreft de communicatie over COVID-19. Dit om zorg te dragen voor zoveel
mogelijk deskundige en eenduidige informatie. De gemeente werkt nauw samen met de GGD en waar
nodig worden de communicatiekanalen van de gemeente ingezet om informatie over COVID-19 te
delen. Voorbeeld hiervan is het aankaarten van de boosterprik. De GGD stelt hiervoor een persbericht
op, zorgt voor externe communicatie en schakelt met de gemeente over de plaatselijke inzet van
kanalen om inwoners te bereiken. GGD Fryslân heeft in de afgelopen 1,5 jaar op verschillende

mediamomenten gecommuniceerd over Long COVID. De Leeuwarder Courant en verschillende
landelijke dagbladen hebben ook een artikel over dit onderwerp geschreven. De gevolgen van corona
op termijn en dus ook Long COVID is bij ons onder de aandacht.
De gemeente communiceert via haar website actief met burgers over regelingen en ondersteuning
waar we als gemeente direct verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld: informatie over de
maatregelen, de FAQ’s daarover en informatie die burgers/ondernemers willen weten over
bijvoorbeeld de noodopvang, gevolgen en regelingen voor ondernemers, etc.).
3.

Op welke manier kunnen inwoners met long-COVID klachten ondersteuning krijgen bij de gemeente,
mocht dit nodig zijn?

Antwoord:
Long COVID kan een enorme impact op het dagelijkse leven hebben. Long COVID wordt
gediagnostiseerd door de huisarts, die wijst mensen ook op het C-support loket. Sinds 18 juli 2020 is
er een tijdelijke regeling voor mensen met langdurige coronaklachten; de regeling paramedische
herstelzorg. Hiermee krijgen mensen medische herstelzorg vergoed van de basisverzekering. Vanuit
de GGD wordt niet actief gewezen op het C-support loket. Naar aanleiding van deze vragen gaat de
GGD nu kijken hoe zij dit onderwerp Long COVID en C-support loket meer onder de aandacht kan
brengen. Wanneer er door (Long) COVID financiële problemen ontstaan dan kan men terecht voor
ondersteuning bij de gemeente. Vanuit de gemeente zijn er verschillende regelingen waar men
gebruik van kan maken. Voor mentale ondersteuning kunnen inwoners terecht bij het gebiedsteam
en Stichting Sociaal Collectief. Medewerkers van het gebiedsteam ondersteunen en helpen daar waar
nodig is, ook met vragen over de (mentale) effecten van corona. Sinds de uitbraak van het
coronavirus zijn er allerlei bewoners en organisaties die iets hebben bedacht om mensen te kunnen
helpen. Stichting Sociaal Collectief heeft een overzicht van deze lokale initiatieven.
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