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Werkgroep nazorg, behandeling en begeleiding patiënten nadat de Corona besmetting is verholpen  

 

TAAKOPDRACHT en SAMENSTELLING                                 
 
Vastgesteld door bestuur LAN, d.d. 31 maart 2020 

 

Inleiding 
 
Taakopdracht  
De werkgroep heeft de opdracht adviezen op te stellen voor de nazorg, behandeling en begeleiding 
van mensen met restschade (aan hun longen) nadat men van een Corona besmetting is hersteld.  

Omdat het een actueel probleem is en er op korte termijn een aanzienlijke & nieuwe 
patiëntengroep zal zijn, is de vraag aan de werkgroep om snel een “tijdelijke zorgstandaard” of 
“landelijke samenwerkingsafspraak” op te stellen. 

Als meer inzichten ontstaan in het verloop van Covid en de behoeften van mensen die een Corona 
besmetting hebben gehad, kan op een later moment een meer definitieve zorgstandaard worden 
ontwikkeld. De implementatie behoort NIET tot de taakopdracht van de werkgroep. Wel wordt de 

werkgroep gevraagd adviezen te geven aan het LAN bestuur inzake de actualisatie van de tijdelijke 
zorgstandaard. 

Het verzoek aan de werkgroep is zowel oog te hebben voor medische als niet-medische gevolgen. 
Voorts is van belang de behoefte/vraag van de (toekomstige) patiënt een centrale positie te geven.  

Proces 
Het proces voor het opstellen van de tijdelijke zorgstandaard/landelijke samenwerkingsafspraak 
nazorg/behandeling/begeleiding van mensen die genezen zijn van de Corona besmetting, bestaat 
uit de volgende stappen. 
1. Instellen van de werkgroep en komen tot een gezamenlijk beeld van de scope van de 

werkgroep.  

2. Het opstellen van het “concept voorstel” voor de nazorg/behandeling/begeleiding van mensen 
die hersteld zijn van de Corona besmetting. 

3. Het aanbieden van het concept voorstel aan het bestuur van de LAN. 
4. Start van de consultatieronde. Daarbij wordt het concept aan alle leden van de LAN (gewone, 

buitengewone- en bedrijfsleden) alsmede aan een aantal andere betrokken organisaties 
voorgelegd ter becommentariëring.  

5. De opbrengst (opmerkingen / commentaar) uit de consultatie wordt door de werkgroep 
verwerkt. 

6. Dit resulteert in het “voorstel” voor de nazorg/behandeling/begeleiding van mensen die 
genezen zijn van de Corona besmetting, dat wordt aangeboden aan het LAN bestuur en via het 
LAN bestuur ter accordering wordt voorgelegd aan de gewone leden van de LAN alsmede een 
beperkt aantal andere organisaties.   

7. Wanneer alle gewone leden van de LAN hun akkoord hebben gegeven, is de autorisatie een 
feit.  

 

Gedurende het proces kan waarschijnlijk niet fysiek bijeengekomen worden. De LAN zal de 
werkgroep zo goed mogelijk proberen te faciliteren met online vergadermogelijkheden. Rob de 
Graaf is secretaris en eindredacteur.  
 

Tijdpad1  
 
De werkgroep wordt gevraagd het volgende tijdpad te volgen.  
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Tweede week mei Consultatie  Het consulteren gebeurt bij alle leden van de 

LAN en andere relevante organisaties. 

Derde en vierde 

week mei 

Verwerken opbrengst consultatie Werkgroep 

Eind mei Start vaststelling Alle gewone LAN leden en mogelijk een beperkt 

aantal andere (niet commerciële) organisaties 

3 juni 2020 Vaststelling  Bestuur LAN op basis van de akkoorden van alle 

gewone LAN leden. 

 
Samenstelling hoofdwerkgroep 

 
Samenstelling – voorzitters 
De werkgroep zal worden geleid door een duaal en collegiaal voorzitterschap, benoemd door de 
LAN. Dit voorzitterschap wordt uitgevoerd door een voorzitter (voorgedragen door de CAHAG) en 
een voorzitter (voorgedragen door de NVALT).  
 
Samenstelling – leden 

Elk van de gewone leden van de LAN is verzocht een persoon als lid van de werkgroep voor te 
dragen. Leden hebben zitting met last en ruggespraak. Zij zijn, op voordracht van de leden, 
benoemd door de LAN. De werkgroep heeft de volgende leden:  
 
1. Longfonds Longpatiëntenvereniging;  

2. Longcentra Nederland;  

3. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie;  

4. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie; 

5. Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 

6. Nederlands Instituut van Psychologen; 

7. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose; 

8. Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten; 

9. Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep CAHAG;  

10. Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School; 

11. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.  

Deze organisaties wordt gevraagd een werkgroeplid af te vaardigen en tevens een 
plaatsvervangend werkgroeplid te benoemen.  

 
Gezien het ziektebeeld lijkt voor de volgende LAN lidorganisaties een rol in de werkgroep niet 
opportuun. Deze organisaties kunnen in de consultatie input leveren (net als de bedrijfsleden en 
een aantal andere organisaties zoals zorgverzekeraars): 

• Vereniging Nederland Davos 
• Longkanker Nederland 
• Nederlandse vereniging van Kinderartsen 

• Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband 
 

Ondersteuning werkgroep(en) en steungroep 

Het bureau van de LAN ondersteunt de werkgroep, in de persoon van Rob de Graaf die de 

coördinatie en eindredactie verzorgt. 

Voorts worden de volgende organisaties (niet aan gesloten bij de LAN) gevraagd om inbreng: 
• Nederlandse Vereniging van Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 

• de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en 
sociaal agogisch werkers 

 

In de begroting van de LAN is niet voorzien in het ontwikkelen van de tijdelijke zorgstandaard. 
Voor de leden van de werkgroep is nog geen vacatievergoeding beschikbaar. De LAN zal zich 
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maximaal inspannen hiervoor de middelen te verwerven zodat deze vergoeding kan worden 

gegeven. Dit kan nog niet worden gegarandeerd.   


