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Collegebesluit 

1. Het college besluit de raad actief te informeren over de ondersteuning aan mensen met post-
COVID. 

 

Toelichting/achtergrond 

De partijen D66 en PvdA hebben middels een motie (3-2-22) het college verzocht om actief 
inwoners te ondersteunen bij de gevolgen van post-COVID en hier actief de inwoners over te 
informeren.  
 
Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Dat wordt 
‘post-COVID’ genoemd. Eerder werd dit long-COVID genoemd. Maar omdat de klachten pas ontstaan, 
nadat de infectie al geweest is, is post-COVID een passender naam en wordt deze landelijk gebruikt. 
Volgens een eerste schatting heeft maximaal 1 op de 5 personen die corona heeft gehad 4 of 5 
weken na een positieve test nog klachten. Dit aantal neemt verder af na 12 weken of langer. Het 
exacte aantal mensen met post-COVID is onbekend.   
 
Post-COVID kan van invloed zijn op meerdere leefgebieden; denk bijvoorbeeld aan sociale of 
financiële problematiek. Deze problematiek kan zo oplopen dat men behoefte heeft aan 
professionele ondersteuning. Hiervoor kan men terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam 
ondersteunt inwoners door samen en met het netwerk van de inwoner te zoeken naar een passende 
oplossing. Dit kan zowel telefonisch als bij de inwoners thuis.  Daarnaast kunnen inwoners terecht 
bij het C-supportloket. Het C-supportloket ondersteunt mensen met gediagnosticeerde post-COVID 
bij werk en inkomen, geestelijke en lichamelijke gezondheid en het sociale leven.  Ook adviseert 
het C-supportloket professionals, zodat er meer bewustwording en kennis ontstaat. De 
ondersteuning van mensen met post-COVID wordt hierdoor verbeterd. 
 
Er is nog veel onbekend over post-COVID. Zo is er nog geen optimale behandeling voor post-COVID. 
Daarom wordt wereldwijd en landelijk onderzoek gedaan naar post-COVID. Wij volgen deze 
ontwikkelingen rond post-COVID op de voet en sluiten hier zoveel mogelijk bij aan. Zodra er meer 
informatie bekend is en onze rol hierin helder is, zullen wij dit proactief communiceren en mee aan 
de slag gaan. Hierbij werken we intensief samen met onze ketenpartners binnen het medisch en 
sociaal domein. In onze communicatie naar inwoners houden we rekening met laaggeletterdheid en 
anderstaligen. Hierbij vragen we, daar waar nodig, ondersteuning van Pharos, het landelijke 
kennisinstituut op dit gebied. 

Bijlage(n) 

 

https://www.c-support.nu/
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