
  

 

 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

 

Schriftelijke vragen over Rotterdammers met Long Covid  

 

Rotterdam, 19 mei 2021 

 

 

Geacht college, 

 

In de dagelijkse updates van het RIVM is aandacht voor het aantal besmettingen, de IC-

opnames en het R-getal. Belangrijke cijfers om bij te houden hoe de stand van zaken is 

rondom het coronavirus. Helaas is er minder aandacht voor patiënten met ‘Long Covid’. 

Schattingen lopen uiteen maar volgens onderzoek heeft 10 procent van de 

coronapatiënten last van Long Covid, ofwel een lange nasleep van de infectie met het 

coronavirus.1 Het gaat vaak over relatief jonge patiënten die niet in het ziekenhuis zijn 

opgenomen maar evengoed langdurig uit de running zijn. Klachten die zij ervaren zijn 

onder andere: extreme vermoeidheid, een onregelmatige hartslag, pijn op de borst, 

benauwdheid, verlies van reuk en smaak, concentratie- en geheugenproblemen, 

hoofdpijn, duizeligheid, verlies van multitasking.  

 

Voor patiënten lijkt momenteel nog geen adequate hulp te zijn. Poli’s hebben te kampen 

met flinke wachtlijsten en bedrijfsartsen geven aan dat veel van hun Long Covid-

patiënten nog niet aan het werk kunnen en dat zij de patiënten niet goed kunnen 

helpen.2 Tegelijkertijd is de behoefte aan advies en ondersteuning bij deze groep groot. 

Daarvoor kunnen ze momenteel enkel terecht bij het online platform C-support waar 

informatie wordt gegeven maar geen medische hulp.3 

 

GroenLinks maakt zich zorgen over deze groep vaak jonge patiënten die in de bloei van 

hun leven ineens behoorlijk beperkt zijn in hun doen en laten. Een groep die in de misère 

van al het andere coronaleed minder aandacht krijgt. Wij willen graag weten welke hulp 

de gemeente aan hen kan bieden en wij hebben hierover de volgende vragen: 

 

1. Kunt u een inschatting maken hoeveel Rotterdammers kampen met Long 

Covid? Zo ja, op welk aantal komt u uit? 

2. Heeft u in beeld hoeveel Rotterdammers die kampen met Long Covid al bij de 

gemeente hebben aangeklopt met een verzoek om zorg of ondersteuning? 

3. Welke hulp en ondersteuning biedt GGD Rotterdam en mogelijk andere 

organisaties aan deze patiënten? En is deze alleen beschikbaar voor 

Rotterdammers met een officiële Long Covid-diagnose, of ook voor mensen die 

 
1 https://www.webmd.com/lung/what-is-long-covid-pasc en 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-coronavirus-veroorzaakt-chaos-in-de-hersenen~bac7630e/ 
2 https://nos.nl/artikel/2378929-lange-wachttijden-en-vaak-jonge-patienten-bij-nazorgpoli-s-corona, 
https://www.nu.nl/coronavirus/6132436/longfonds-veel-mensen-nog-niet-volledig-aan-het-werk-na-
coronabesmetting.html?redirect=1 en https://nos.nl/artikel/2380091-acht-op-tien-bedrijfsartsen-kunnen-
werknemer-met-long-covid-niet-goed-helpen 
3 https://www.c-support.nu/ 
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deze diagnose niet hebben, bijvoorbeeld omdat zij tijdens de eerste golf niet 

getest konden of mochten worden op Covid-19? 

4. Op welke wijze wordt er in de aanbestedingen voor zorg en welzijn en WMO-

maatwerkvoorzieningen, die nu lopen, en in de aanbestedingen voor de 

wijkteams en de jeugdhulp, die binnenkort van start gaan, rekening gehouden 

met de hulp en ondersteuning die nodig is voor deze groep? 

5. Hoe wordt er omgegaan met Long Covid-patiënten die een uitkering willen 

aanvragen? Is er kennis bij de instanties over deze aandoening en de 

beperking die het oplevert in het dagelijks leven en in een werkomgeving? 

6. Welke hulp is er vanuit de gemeente voor ZZP’ers die Long Covid hebben? 

7. Overweegt u een Rotterdams loket voor Long Covid-patiënten, huisartsen, 

bedrijfsartsen en andere zorg- en hulpverleners te organiseren waar 

informatie te vinden is en kennis en ervaring wordt gedeeld? 

8. Bent u in gesprek met het rijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat er 

adequate zorg en ondersteuning beschikbaar is voor alle Long Covid-

patiënten? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken en wanneer verwacht u 

concrete resultaten? Zo nee, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Lies Roest     

 


