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In voorbereiding op het inrichten van de medische psychologische COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) nazorg 

is dit een literatuuroverzicht over de (neuro)psychologische gevolgen van een COVID-19 ziekenhuisopname en 

een scoping review over de breineffecten van SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2), 

het virus dat COVID-19 veroorzaakt.  
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Momenteel bevinden we ons in de COVID-19 pandemie, waarbij veel patiënten zijn opgenomen op 

ziekenhuisafdelingen, onder andere op Intensive Care (IC) afdelingen. Verwacht wordt dat een grote groep 

daarvan nog jarenlang klachten kan hebben op emotioneel en cognitief gebied. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt 

door het Post Intensive Care Syndroom (PICS), een verzamelnaam voor de aanhoudende gevolgen die een IC 

opname kan veroorzaken. In dit artikel wordt verder ingegaan op PICS en de verwachte (neuro)psychologische 

gevolgen van een COVID-19 opname.  

Daarnaast zijn in dit artikel de resultaten van een scoping review opgenomen over relaties tussen COVID-

19 en de neurologische manifestaties die recent hierbij worden beschreven. Het zet de mechanismen uiteen 

waarop het virus indirect, via onder andere zuurstoftekort, en direct effect kan hebben op het brein.  
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Algemeen COVID-19  

COVID-19 Pandemie 

In december 2019 is de respiratoire infectieziekte COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) uitgebroken in Wuhan, 

China. COVID-19 wordt veroorzaakt door het virus genaamd Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 

(SARS-CoV-2). Het behoort tot de familie van de coronavirussen, waar bijvoorbeeld ook SARS-CoV en Middle East 

Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) bij horen. De uitbraak van COVID-19 heeft geleid tot een 

pandemie met op het moment van schrijven (d.d. 12-05-2020) 4.006.257 geregistreerde ziektegevallen en 

278.892 COVID-19 gerelateerde sterfgevallen (World Health Organization (WHO), 2020a). In Nederland zijn er 

op het moment van schrijven (d.d. 12-05-2020) in totaal 42.788 geregistreerde ziektegevallen, waarvan 11.343 

COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnamen (26,5 procent van het aantal geregistreerde ziektevallen) 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2020a). Het totaal aantal opnamen op een intensive care 

afdeling (IC) ligt cumulatief nu (d.d. 12-05-2020) op 2.874 (Nationale Intensive Care Evaluatie, 2020). Dit betreft 

25,3 procent van het aantal COVID-19 ziekenhuisopnamen en 6,8 procent van het totaal aantal geregistreerde 

ziektegevallen. Hierbij moet gesteld worden dat, doordat niet iedereen met klachten wordt getest, niet alle 

geïnfecteerden worden geregistreerd.  

Ziektebeloop COVID-19 

COVID-19 is een respiratoire infectieziekte die vooral effect heeft op het ademhalingssysteem. Het virus 

verspreidt zich met name via hoest- en niesdruppeltjes. Het hecht zich aan de ACE2 receptoren (angiotensine-

converterend enzym 2 receptoren) in de longen, waarna het zich kan vermeerderen en klachten kunnen ontstaan 

zoals koorts en hoesten. Bij veel mensen blijft het bij deze symptomen. Het virus kan echter ook ernstigere 

gevolgen hebben, met name bij ouderen en mensen met onderliggende comorbiditeit. Er kunnen forse 

ademhalingsproblemen ontstaan (respiratoire insufficiëntie). Opname in het ziekenhuis of op een IC-afdeling is 

vaak nodig als gevolg van acuut ademhalingsfalen, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) genoemd 

(RIVM, 2020b; WHO, 2020b).  

De ACE2 receptoren en de longcellen werken niet goed meer als het virus zich bindt. Hierdoor kan vocht uit 

de bloedvaten in de longen lekken (angio-oedeem), kan er sprake zijn van zuurstoftekort in de vaten 

(hypoxemie), kan er trombose ontstaan (stollingsprobleem) en kunnen de vaatwanden ontstoken raken 

(endothelitis). Als beschermingsreactie kan het immuunsysteem grote hoeveelheden cytokine vrijlaten om het 

virus op te ruimen (cytokine storm). Door deze inflammatoire reactie kan een ernstige longontsteking ontstaan 

(pneunomie). Ook kan de inflammatie zich door het hele lijf verspreiden (systemische inflammatie, ook wel sepsis 

genoemd). Door deze forse reactie van het immuunsysteem kan de conditie van de patiënt in enkele uren 

verslechteren (Gabutti, d'Anchera, Sandri, Savio, & Stefanati, 2020; Guan et al., 2020; Oudkerk et al., 2020; van 

de Veerdonk et al., 2020; Wang et al., 2020; Zhou et al., 2020)). In figuur 1 is een schematische weergave gemaakt 

van het ziektebeloop bij patiënten die COVID-19 overleven.  
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Figuur 1. Schematische weergave van ziektebeloop van patiënten die COVID-19 overleven. Afgeleid en vertaald 

van Oudkerk et al. (2020) en Zhou et al. (2020). Afkortingen. ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome.  

Behandeling COVID-19 

Ongeveer vijfentwintig procent van de mensen geïnfecteerd met COVID-19 wordt vanwege de ernst van de 

klachten opgenomen in een ziekenhuis, al dan niet op een IC (Nationale Intensive Care Evaluatie, 2020; RIVM, 

2020a). Mogelijkheid tot behandeling bestaat enkel nog uit symptoombestrijding met veelal zuurstoftoediening. 

Als er sprake is van ademhalingsfalen dan vindt beademing plaats. Dit kan invasief (met een buisje in de luchtpijp 

via de mond, intubatie, of via de hals, tracheotomie) of niet-invasief (zonder buisje), waarbij de 

beademingsmachine wordt aangesloten op een masker dat strak om de neus en mond wordt geplaatst. Een 

curatieve behandeling is nog niet beschikbaar (RIVM, 2020b; WHO, 2020b). Momenteel vinden klinische trials 

plaats naar medicamenteuze behandelingsmogelijkheden (Gautret et al., 2020) en vindt onderzoek plaats om 

een vaccin te ontwikkelen tegen COVID-19 (Ahmed, Quadeer, & McKay, 2020; Lurie, Saville, Hatchett, & Halton, 

2020).  

Post Intensive Care Syndroom (PICS) 

Herstelfasen na een IC opname 

Jaarlijks worden in Nederland doorgaans ongeveer 80.000 mensen behandeld op een IC (Nationale Intensive 

Care Evaluatie, 2018; Soliman et al., 2015). De COVID-19 pandemie legt dusdanige druk op de IC capaciteit, dat 

opschaling noodzakelijk is gebleken om de tot nu toe (d.d. 12-05-2020) 2.874 COVID-19 patiënten in kritieke 

toestand te behandelen op een IC (Nationale Intensive Care Evaluatie, 2020).   

Een IC opname heeft een grote impact op patiënten en hun naasten, zowel tijdens opname als in de 

herstelfase, die jaren kan duren. Figuur 2 geeft de verschillende fasen weer die worden doorlopen bij het 

overleven van een kritieke toestand met IC opname, overgenomen van Brown et al. (2019). In tabel 1 zijn deze 

fases verder uitgewerkt met voorbeelden wat belemmerende factoren kunnen zijn voor het herstel.  
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Figuur 2. Visuele weergave fasen die doorlopen worden tijdens overleven van een kritieke toestand met een IC 

opname. Overgenomen van Brown et al. (2019). 

Tabel 1. Fasen van kritieke toestand die doorlopen worden tijdens en na IC opname. Afgeleid en vertaald van 

Brown et al. (2019). Afkortingen. ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome, IC = Intensive Care, PICS = Post-

Intensive Care syndroom. 

Doel van fase Overleving  Ontslag Thuis hertellen Volledig herstel 

Voorbeelden 

van 

belemmeringen  

 Infectie in 
ziekenhuis 

 Te laat antibiotica 
inzetten 

 Weinig 
tromboseprofylaxe 

 Hoog teugvolume 
beademing voor 
ARDS 

 

 Immobiliteit 

 Delier 

 Te weinig 
revalidatie 

 Polyfarmacie 

 Lange duur 
katheterisatie 

 Verstoring 
circadiaan 
ritme 

 

 PICS 

 Foutieve informatie 
mantelzorger 

 Inadequate follow-up 

 Onduidelijke 
instructies bij ontslag 

 Missende medisch 
apparatuur 

 Inadequate revalidatie 

 Polyfarmacie 
 

 PICS 

 Inadequate 
beroepsrevalidatie 

 Verstoorde 
werkgelegenheid 

 Socio-economische 
barrières 

 Te weinig 
ondersteuning uit 
omgeving 

 Polyfarmacie 
 

Plek IC Ziekenhuisafdeling Thuis Thuis 

Clinicus Intensivist Medisch specialist 1e lijn (huisarts) 1e lijn (huisarts) 

Tijdskader Dagen/weken Dagen/weken Maanden Jaren 

 

Post Intensive Care Syndroom (PICS): Fysieke, Emotionele en Cognitieve impact  

Uit een recente grote cohortstudie (n = 3034) blijkt dat patiënten één jaar na IC opname een significant lagere 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven rapporteren dan de algemene Nederlandse populatie (Soliman et 

al., 2015). Ongeveer een derde tot de helft van de mensen die een IC opname overleeft heeft langdurig last van 

klachten op lichamelijk, emotioneel of cognitief gebied, die leiden tot beperkingen in het dagelijkse functioneren 

(Kerckhoffs et al., 2016; Needham et al., 2012; Nikayin et al., 2016; Rawal, Yadav, & Kumar, 2017; van der Schaaf, 

Beelen, Dongelmans, Vroom, & Nollet, 2009; Wolters, Slooter, van der Kooi, & van Dijk, 2013). Sinds 2012 wordt 

hiervoor gebruik gemaakt van de term Post Intensive Care Syndroom (PICS) (Herridge & Cox, 2012; Needham et 

al., 2012; Rawal et al., 2017). Bij aanhoudende emotionele klachten van naasten na een IC opname van een 

geliefde, wordt ook wel gesproken van PICS-Familie (PICS-F). In figuur 3 is een schematische weergave gemaakt 

van PICS, afgeleid van het werk van Kerckhoffs et al. (2016). 
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Figuur 3. Schematische representatie van PICS.  

Fysieke impact 

Op fysiek gebied leveren patiënten na een IC opname veel in. Er wordt gebruik gemaakt van de term IC verworven 

spierzwakte voor aanhoudende klachten door neuromyopathie (bijvoorbeeld krachtverlies in de ledematen en 

zwakte van de ademhalingsspieren). Ook kunnen klachten zoals vermoeidheid, pijn, gewrichtsstijfheid, 

slikproblemen, reuk- en smaakvermindering, conditieverlies en haaruitval lange tijd blijven bestaan (Kerckhoffs 

et al., 2016; Rawal et al., 2017; Verwijk, Geurtsen, Renssen, van Heugten, & Visser-Meily, 2020).  

Emotionele impact 

Op emotioneel gebied kunnen klachten ontstaan, zoals het ervaren van angst, depressie, prikkelbaarheid en 

posttraumatische stress (Kerckhoffs et al., 2016; Myhren, Ekeberg, Tøien, Karlsson, & Stokland, 2010). Ook 

worden slaapproblemen gerapporteerd met bijvoorbeeld moeilijk inslapen en nachtmerries over de IC opname 

(McKinley et al., 2012). Ongeveer 22 procent van post-IC patiënten ontwikkelt een posttraumatische 

stressstoornis (PTSS) en ongeveer 28 procent ontwikkelt een depressieve stoornis (Davydow, Gifford, Desai, 

Bienvenu, & Needham, 2009; Davydow, Gifford, Desai, Needham, & Bienvenu, 2008).  

Cognitieve impact 

Op cognitief gebied kunnen na een IC opname klachten bestaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het geheugen, 

de aandacht, het mentale tempo, de visuospatiële functies en het executieve functioneren (Kerckhoffs et al., 

2016). Prevalentiecijfers over cognitieve klachten en stoornissen na een IC opname lopen erg uiteen, zeer 

denkbaar te verklaren door gebruik van verschillende meetinstrumenten, verschillende meetmomenten en de 

Post-IC syndroom

Patiënt (PICS) Familie (PICS-F)

Lichamelijke klachten
- Pulmonaal
- Neuromusculair
- Fysiek functioneren

Cognitieve klachten
- Geheugen
- Aandacht
- Mentaal tempo
- Executief functioneren

Psychische klachten
- Angst
- Depressie
- PTSS
- Verstoorde rouw

Afname kwaliteit van leven
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heterogeniteit in de IC patiëntenpopulatie. Zo beschrijven Wolters et al. (2013) dat de percentages van cognitieve 

stoornissen variëren tussen de 4 en 62 procent. Wilcox et al. (2013) stellen dat in sommige subgroepen alle 

patiënten cognitieve stoornissen ontwikkelen na IC opname. In onderzoek van Honarmand et al. (2020) wordt 

gevonden dat 82 procent van de IC patiënten met ARDS cognitieve klachten ontwikkelt versus 48 procent van de 

IC patiënten zonder ARDS. Naast de invloed van ademhalingsfalen door een onderliggende respiratoire ziekte, 

worden ook andere factoren genoemd die van negatieve invloed zijn op het ervaren van cognitieve klachten door 

post-IC patiënten, namelijk  de duur van de IC opname, het behandeld worden middels kunstmatige beademing 

en het doormaken van een delier of sepsis (Verwijk et al., 2020). 

COVID-19 opname: Psychologische en Cognitieve gevolgen 

De British Psychological Society (BPS) (2020) verwacht van een COVID-19 opname een grotere psychologische 

impact op patiënten dan bij andere opnamen voor ernstige ziekten. Zij baseren zich hierbij op eerder onderzoek 

naar de impact van de SARS en MERS epidemieën. De BPS beschrijft in hun COVID-19 richtlijn (d.d. 16-04-2020) 

aan onderstaande psychologische en cognitieve gevolgen van een COVID-19 ziekenhuishuisopname: 

- Nachtmerries, flashbacks en PTSS 

- Ziekte-angst, hyper alertheid op lichamelijke symptomen 

- Angst voor stigma en mogelijke besmetting (Nationale Intensive Care Evaluatie, 2020).   

- Een IC opname 

- Cognitieve beperkingen met betrekking tot het geheugen, de aandacht, het mentale tempo en het 

executieve functioneren, die in extreme mate de ernst kunnen hebben van een dementie syndroom.   

De BPS benadrukt dat niet iedereen negatieve emotionele gevolgen hoeft te ervaren. Veel patiënten geven na 

het doormaken van een ernstige ziekte aan dat een gevoel van dankbaarheid overheerst of de behoefte om 

anderen te helpen.   

Onderstaande factoren tijdens een ziekenhuisopname worden genoemd als risicofactoren voor het ontwikkelen 

van psychologische problemen (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), 2020):  

- Het ervaren van stress, angst en een gedrukte stemming tijdens opname 

- Verwarring en delier 

- Langdurige beademing 

- Langdurig gebruik van sedativa 

- Onvermogen om te communiceren door intubatie 

- Verminderd gevoel van controle en autonomie 

- Verlies van herinneringen en geheugenproblemen tijdens opname  

- Sociale isolatie 

- Zorgen over tekort aan personeel en hulpmiddelen  

- Ervaren barrière door beschermende kleding van zorgpersoneel 

- Opname omgevingsstressoren, zoals herrie, alarm, gebrek aan daglicht 

- Getuigen zijn van het ziekte-effect op andere patiënten; hen aan beademing zien of hen zien overlijden 
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Interventie: Preventie, Screening en Behandeling 

Preventieve maatregelen tijdens een IC opname 

Er is veel literatuur over preventieve maatregelen die op een IC kunnen worden getroffen om de kans op het 

ontwikkelen van PICS te verkleinen. Er zijn positieve bevindingen over de ABCDEFGH bundel, waarbij een IC vaak 

eigen invulling geeft aan de bundel (Harvey & Davidson, 2016; Kerckhoffs et al., 2016; Rawal et al., 2017):  

- Awakening (licht, minimale sedatie) 

- Breathing (spontaan ademen trials) 

- Coordination of care and communication among various disciplines (multidisciplinair werken) 

- Delirium monitoring, assessment and management (alertheid op een delier) 

- Early ambulation in the ICU (vroege mobilisering en stimulering) 

- Family involvement, Follow-up referrals and Functional reconciliation 

- Good handoff communication 

- Handout materials on PICS and PICS-F 

 

Tijdens de IC opname wordt aangeraden om onderstaande aspecten van het psychologische functioneren van 

patiënten na te gaan. Hiermee wordt zicht verkregen op de psychologische kwetsbaarheden en veerkracht, 

belangrijk voor de herstelfase na IC (Rawal et al., 2017): 

- Psychologische voorgeschiedenis, inclusief gebruik psychofarmaca 

- Aanpassingsvermogen aan stress in verleden (coping)  

- Huidige psychische status 

- Omgevings- en systemische factoren 

 

Het is wetenschappelijk bewezen dat het bijhouden van een dagboek tijdens de opname door naasten en 

zorgprofessionals een positief effect heeft op het verminderen van posttraumatische stress bij post IC patiënten 

(Harvey & Davidson, 2016; Jones et al., 2010). Een dagboek kan het gebrek aan herinneringen opvullen, dat veel 

mensen ervaren als gevolg van het verlaagde bewustzijn tijdens de IC opname. Het Catharina Ziekenhuis heeft 

recent het eerste virtuele dagboek ‘Post-IC, dagboek voor morgen’ in gebruik genomen. Dit digitale dagboek is 

tot stand gekomen door een samenwerking van collega Marc Buise, anesthesioloog-intensivist, Catharina 

Ziekenhuis en Games for Health, een organisatie voor digitale innovatie in patiëntgerichte zorg. Het virtuele 

dagboek maakt gebruik van tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten en geeft links naar informatieve sites. Het 

is bedoeld om in den lande uit te rollen en wordt ondersteund door Zorgverzekeraars Nederland, De Nederlandse 

Vereniging voor Intensive Care, IC Connect en de FCIC (beschikbaar via: https://post-ic.nl/).  

 

 

 

https://post-ic.nl/
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(Neuro)psychologische screening 

Sinds 2019 werken het Kennisinstituut, de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) en de Nederlandse Vereniging 

voor Intensive Care samen aan een Richtlijn IC-Nazorg en Revalidatie. Post-IC patiënten en hun naasten hebben 

eveneens inbreng via de patiëntenorganisatie IC Connect en stichting Family and patient Centered Intensive Care 

(FCIC). Deze richtlijn wordt binnenkort verwacht. In aanloop naar de Richtlijn IC-Nazorg en Revalidatie is de VRA 

recent (d.d. 30-04-2020) met een advies gekomen over een klinimetrie set post-IC, gezien de huidige COVID-19 

Pandemie. Deze kan gebruikt worden zes tot acht weken na een IC opname. Naast onder andere 

fysiotherapeutische lijsten, worden onderstaande lijsten geadviseerd om post IC patiënten te screenen op onder 

andere (neuro)psychologische problemen (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), 2020): 

- PTSS: Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5) 

- Stemming: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

- Cognitieve klachten: Checklijst voor Cognitieve gevolgen na een IC opname (CLC-IC) 

- Cognitieve screening: Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

- Vermoeidheid: Fatigue Severity Scale (FSS) Facultatief  

- Slaapklachten: Quick Inventory of Depressive Symptomatology (Self Report) (QIDS-SR item 1-4), 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI),  

 

Collega’s Verwijk et al. (2020) hebben onlangs aanbevelingen gedaan voor het monitoren van cognitieve 

gevolgen bij post-IC COVID-19 patiënten. Als uit post IC screening, zoals geadviseerd door de VRA, cognitieve 

problemen blijken (dus enkel op indicatie), dan adviseren Verwijk et al. (2020) het cognitieve functioneren verder 

te monitoren door drie en twaalf maanden na ontslag onderstaande neuropsychologische testbatterij af te 

nemen: 

- Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

- 15-Woorden Test (15-WT) 

- Trail Making Test A en B (TMT A en B) 

- Stroop kleur-woord Test (Stroop) 

- Cijferreeksen - Wechsler Adult Intelligence Scale-IV-NL (WAIS-IV-NL)  

- Symbool Substitutie - WAIS-IV-NL 

- Judgement of Line Orientation (JOLO) 

- Boston Naming Task (BNT) 

- Letter en Categorie Fluency 

 

Behandeling na IC opname 

Uit de vele onderzoeken naar behandeling na een IC opname blijkt dat vooral een multidisciplinaire benadering 

een positief effect op herstel en verminderen van negatieve gevolgen zoals PICS (Brown et al., 2019; Fuke et al., 

2018). Uiteraard dienen patiënten die psychopathologie hebben ontwikkelend, zoals een angststoornis, 

depressie of posttraumatische stressstoornis, zo snel mogelijk worden verwezen voor psychologische 
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behandeling. Ingezette behandeltechnieken bij post-IC patiënten zijn niet anders dan technieken die worden 

ingezet bij angst en stemmingsklachten en betreffen bijvoorbeeld exposure technieken, cognitieve 

gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Keijsers, van Minnen, Verbraak, 

Hoogduin, & Emmelkamp, 2017). Bij post traumatische stressklachten kan worden gedacht aan Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR) (Keijsers et al., 2017). 

Uit een recente studie naar de zorgbehoefte van patiënten zelf na een IC opname blijkt dat zij aangeven 

vooral behoefte te hebben aan meer ondersteuning op psychisch vlak (Heydon, Wibrow, Jacques, Sonawane, & 

Anstey, 2020). Uit kwalitatief onderzoek naar ervaringen van post-IC patiënten met PICS, blijkt de worsteling met 

het accepteren van zichzelf als een kwetspaar persoon een belangrijk proces, geïllustreerd in Figuur 4 (Kang & 

Jeong, 2018). 

Figuur 4. Acceptatieproces van het zelf als kwetsbaar persoon na een IC opname. Afgeleid en vertaald van Kang 

& Jeong (2018).  

Breineffecten COVID-19 (Scoping Review)  

Dit zijn de resultaten van een review naar de breineffecten van COVID-19. Het omvat 58 artikelen over 

neurologische manifestaties van COVID-19 en de mechanismen die hieraan ten grondslag kunnen liggen, relevant 

geacht voor de medisch psychologische zorg. Naast wetenschappelijke publicaties, betreft het ook 

gevalsbeschrijvingen (casestudies), opiniërende artikelen en brieven aan de editor. In Bijlage 1 is het review proces 

beschreven inclusief stroomdiagram en overzichtstabel met kwalitatieve beschrijving van alle artikelen. 

In de ontluikende literatuur blijkt de variëteit aan neurologische manifestaties van COVID-19 groot en de 

publicaties over de onderliggende mechanismen divers. Zie Figuur 5 voor een samenvattend overzicht van alle 

neurologische manifestaties die uit de review zijn gebleken, met een schematische weergave van de directe en 

indirecte mechanismen die hieraan ten grondslag kunnen liggen. 
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Figuur 5. Samenvattend overzicht van de in dit review gevonden breineffecten van COVID-19, met hierin alle in de literatuur gerapporteerde neurologische manifestaties en 

een schematische weergave van de directe en indirecte mechanismen die hieraan ten grondslag kunnen liggen. 
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Neurologische Manifestaties COVID-19  

Ondanks dat respiratoire klachten voorop staan bij COVID-19, kan het virus zich ook neurologisch manifesteren. 

Er zijn eerste prevalentiestudies naar neurologische symptomen bij COVID-19. In de studie van Mao et al. (2020) 

is gevonden dat 36,4 procent van de 214 opgenomen COVID-19 patiënten neurologische symptomen had. Bij de 

58 COVID-19 patiënten opgenomen op de IC in de studie van Helms et al. (2020) wordt bij 84 procent 

neurologische symptomen beschreven. Kandemirli et al. (2020) vinden dat 21 procent van de 235 COVID-19 IC-

patiënten in hun studie neurologische symptomen had. De ernst van neurologische symptomen varieert van mild 

tot zeer ernstig.  

Bij de COVID-19 uitbraak is al snel bekend geworden dat het virus milde neurologische symptomen kan 

veroorzaken, zoals reukverlies (hyposmie), smaakverlies (hypogeusie), hoofdpijn en duizelingen (Asadi-Pooya & 

Simani, 2020; Baig, 2020a; Carod-Artal, 2020; Das, Mukherjee, & Ghosh, 2020; Finsterer & Stollberger, 2020; 

Gautier & Ravussin, 2020; Liu, Pan, Xiao, & Xu, 2020). Ook kunnen dubbelzien (diplopie) en oogspierverlamming 

(oftalmoplegie) voorkomen (Dinkin et al., 2020).  

Vanaf eind februari jongstleden zijn de eerste gevalsbeschrijvingen gepubliceerd over neurologische 

symptomen als atypische presentatie van COVID-19 (Li, Huang, & Guo, 2020). Delier kan bijvoorbeeld een eerste 

atypisch symptoom van COVID-19 zijn, met name bij ouderen (British Geriatrics Society, 2020; Nederlandse 

Internisten Vereniging, 2020; Steardo, Steardo, Zorec, & Verkhratsky, 2020). Ook stoornissen in de centrale 

aansturing van het bewegingsstelsel worden gerapporteerd, zoals Guillain-Barré syndroom (acute spierzwakte, 

verlamming en gevoelsstoornissen door zenuwaantasting), Miller Fisher syndroom (dubbelzien en 

evenwichtsproblemen door zenuwaantasting), polyneuritis cranialis (zenuwonstekingen in het ruggenmerg) en 

ataxie (Gutiérrez-Ortiz et al., 2020; Mao et al., 2020; Scheidl, Canseco, Hadji-Naumov, & Bereznai, 2020).  

Lu et al. (2020) vinden dat insulten kunnen voorkomen bij COVID-19 patiënten die nooit eerder een insult 

hebben gehad. In hun retrospectieve studie vinden zij dat 27 procent van de 304 opgenomen patiënten een 

eerste insult doormaakte bij COVID-19. 

Ernstige vormen van hersenziekte (encefalopathie) kunnen zich ook voordoen bij COVID-19. Er zijn onder 

andere bevindingen over hypoxische encefalopathie (hersenschade door zuurstoftekort) en herseninfarcten 

(Asadi-Pooya & Simani, 2020; Das et al., 2020; Gautier & Ravussin, 2020). Chen et al. (2020) vonden in een 

retrospectieve studie van 113 opgenomen COVID-19 patiënten dat bij 20 procent sprake was van hypoxische 

encefalopathie. Uit de studie van Klok et al. (2020) bleek dat bij 21 procent van de geïncludeerde 184 COVID-19 

patiënten opgenomen op een IC zich herseninfarcten voordeden als trombosecomplicatie. De zeldzame ziekte 

Acute Necrotiserende Encefalopathie (ANE) deed zich voor bij een patiënte opgenomen met COVID-19 (Poyiadji 

et al., 2020). Dit betreft een zeer ernstige aandoening vaak ten gevolge van virusinfecties. Er is hierbij sprake van 

neuro-inflammatie met mogelijk ook hersenbloedingen, zoals hier het geval was, met ernstige hersenschade tot 

gevolg.  
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COVID-19 Mechanismen leidend tot Breineffecten  

In opiniestukken en brieven aan de editor worden mechanismen beschreven waarvan wordt aangenomen dat ze 

ten grondslag liggen aan de neurologische manifestaties van COVID-19. COVID-19 heeft indirecte effecten op het 

brein via: 

1. Neuro-inflammatie (cytokinestorm die zich door het lijf verspreidt en via de bloed-hersenbarrière 

eveneens in het brein tot ontstekingen leidt (Bertran Recasens, Martinez-Llorens, Rodriguez-Sevilla, & 

Rubio, 2020; Bostanciklioğlu, 2020; De Felice, Tovar-Moll, Moll, Munoz, & Ferreira, 2020; De Santis, 

2020; Li et al., 2020; Mankad, Perry, Mirsky, & Rossi, 2020; Needham, Chou, Coles, & Menon, 2020; 

Steardo et al., 2020; Toljan, 2020; Wu et al., 2020).  

2. Bloeddrukontregelingen (door het ontregelde renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), waar 

ACE2 onderdeel van is (Hess, Eldahshan, & Rutkowski, 2020; Needham et al., 2020; Oudkerk et al., 2020; 

Wang et al., 2020; Wu et al., 2020). 

3. Hypoxie (metabole ontregeling door aantasting longen waardoor zuurstoftekort in het brein ontstaat 

(Bostanciklioğlu, 2020; Li et al., 2020; Needham et al., 2020; Wu et al., 2020). 

4. Trombose (stollingsproblemen door onder andere ontstekingen en lange ligduur mogelijk leidend tot 

bijvoorbeeld herseninfarcten (Bostanciklioğlu, 2020; Needham et al., 2020). 

 

Naast de bovenstaande indirecte effecten, is er ook een mogelijk direct effect van COVID-19 op het brein. 

De neuro-invasiviteit van het virus is nog niet aangetoond, wat bij aanverwante virussen uit de coronafamilie 

(MERS, SARS) in eerder onderzoek wel het geval is. Het brein bevat ook ACE2 receptoren, waar SARS-CoV-2, 

leidend tot COVID-19, zich aan bindt. Eén enkele studie van Paniz-Mondolfi en collega’s (2020) rapporteert de 

aanwezigheid van het virus in de frontaalkwab van een patiënt overleden aan ernstige COVID-19. Er zijn nog geen 

verdere onderzoeksresultaten naar de neuro-invasiviteit van het virus. Wetenschappers stellen dat het 

aannemelijk is dat ook SARS-CoV-2 een neuro-invasief karakter heeft (Asadi-Pooya & Simani, 2020; Baig, 2020a, 

2020b; Carod-Artal, 2020; Daou et al., 2020; Z. Li et al., 2020; Wu et al., 2020). Er worden verschillende routes 

beschreven waarop het virus direct het brein zou kunnen bereiken nadat het via de ogen, neus en mond het lijf 

binnenkomt. De neus en smaakpapillen bevatten ACE2 receptoren, waardoor verlies van reuk en smaak kan 

voorkomen (Finsterer & Stollberger, 2020). Na binding van het virus aan de receptoren in de neus kan het virus 

via de reukzenuw (bulbus olfactorius) het centrale zenuwstelsel bereiken (Baig, 2020a; Bertran Recasens et al., 

2020; Bostanciklioğlu, 2020; Butowt & Bilinska, 2020; De Santis, 2020; Gandhi, Srivastava, Ray, & Tripathi, 2020; 

Mankad et al., 2020; Pereira, 2020; Wu et al., 2020). Eenzelfde weg, via perifere zenuwen en het lymfesysteem, 

is mogelijk via het maagdarmstelsel (Toljan, 2020). Een ander pad is via de bloedsomloop. Als het virus via de 

longen de bloedsomloop binnen treedt kan het mogelijk de bloed-brein-barrière passeren en het centrale 

zenuwstelsel binnengaan (Baig, 2020a; Mankad et al., 2020; Wu et al., 2020). Er zou dan overdracht plaats 

kunnen vinden naar de liquor, waarna het virus zich kan verspreiden in het brein en zich zou kunnen hechten aan 

de ACE2 receptoren, waarvan bekend is dat deze ook in het brein aanwezig zijn. Onder andere in de hersenstam, 

waar zich de medulla oblongata bevindt, die het ademhalingssysteem reguleert. Aantasting van deze 
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breinregionen zou een verklaring kunnen zijn van het acute ademhalingsfalen (ARDS) dat bij COVID-19 wordt 

gezien (Bostanciklioğlu, 2020; Butowt & Bilinska, 2020; Chigr, Merzouki, & Najimi, 2020; Gandhi et al., 2020; Li, 

Bai, & Hashikawa, 2020; Li, et al., 2020; Sellner, Taba, Öztürk, & Helbok, 2020; Shaikh, Mitoma, & Manto, 2020; 

Steardo et al., 2020; Tassorelli, Mojoli, Baldanti, Bruno, & Benazzo, 2020).  

Verwachtingen Medisch Psychologische COVID-19 Nazorg  

De post-COVID-19 populatie is een nieuwe patiëntengroep, die gezien de grote impact een beroep zal doen op 

de medisch psychologische zorg. Mensen kunnen na opname bij COVID-19 emotionele en cognitieve problemen 

ontwikkelen, zowel na opname op een IC, alsook op een reguliere ziekenhuisafdeling. Dit gezien de uitzonderlijke 

situatie met mogelijke traumatische effecten van forse ademhalingsproblemen, snel ontstane verslechtering, het 

in isolatie opgenomen zijn en de maatschappelijke impact van de huidige COVID-19 pandemie.  

Ten aanzien van het cognitieve functioneren worden in navolging van de uiteenzetting over cognitieve 

klachten na opname en de breineffecten van COVID-19, neuropsychologische problemen verwacht na het 

doormaken van COVID-19. Het zuurstoftekort, de neuro-inflammatie en het mogelijk doormaken van insulten, 

een delier of encefalopathie, hebben allemaal een negatief effect op het cognitieve functioneren van patiënten. 

Dit kunnen zowel patiënten zijn met cognitieve klachten sinds het doormaken van COVID-19, als patiënten die 

een verergering van klachten merken bij een reeds bekende neurologische aandoening (Das et al., 2020). Kuroda 

(2020) benadrukt dat het ook voor mensen met epilepsie nog onduidelijk is wat het effect van COVID-19 kan zijn. 

Zhou et al. (2020) en De Felice et al. (2020) noemen bovendien de mogelijkheid dat de COVID-19 pandemie kan 

leiden tot verhoogde incidentie van neurodegeneratieve aandoeningen of andere neurologische ziekten, gezien 

de breineffecten van COVID-19, waardoor bijvoorbeeld neuro-inflammatie subklinische mechanismen kan 

triggeren of versnellen, die leiden tot neurodegeneratieve processen. Dit zou grote implicaties hebben voor de 

zorg rondom neurodegeneratieve aandoeningen, zoals bij geheugenpoliklinieken.  

Ten aanzien van het emotionele functioneren kunnen post-COVID-19 patiënten kampen met de eerder 

genoemde emotionele problemen die vaak bij PICS voorkomen zoals angst, depressie en het worstelen met de 

acceptatie van zichzelf als kwetsbaar persoon. Gezien de vaak ingezette beademing, intubaties en de forse 

benauwdheidsklachten met bijna-stikervaringen, zijn ook posttraumatische stressklachten en problemen 

omtrent de angst-dyspneu-angst cirkel te verwachten. Het in quarantaine opgenomen zijn, kan leiden tot post 

traumatische stresssymptomen, verwardheid en boosheid (Brooks et al., 2020). 

De medisch psychologische zorgbehoefte van patiënten die een ernstige vorm van COVID-19 hebben 

doorgemaakt kunnen zich pas later voordoen, aangezien de focus wellicht eerst op het fysieke herstel zal zijn 

(bijvoorbeeld slikproblemen, verminderde spierkracht en vermoeidheid). Screenen op mogelijke emotionele en 

cognitieve problemen na een COVID-19 opname is van belang. Het Catharina Ziekenhuis heeft een screeningslijst 

gemaakt als hulpmiddel voor medisch specialisten bij hun indicatiestelling voor verwijzing naar medische 

psychologie, met op de achterzijde de verschillende verwijsmogelijkheden aan psychosociale zorg op een rij gezet 
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(zie Bijlage 2). Bij het inrichten van de post-COVID-19 nazorg kan deze lijst gebruikt worden, aan te passen naar 

de mogelijkheden in eigen instelling.    

Betrokkenheid van medische psychologie wordt geadviseerd op indicatie. Wij willen graag benadrukken dat 

het belangrijk is om het juiste moment van screenen of neuropsychologisch onderzoek te kiezen en dit vooral 

niet te vroeg in te zetten. In de eerste weken post-COVID-19 is neuropsychologische uitval te verwachten op 

basis van tal van mechanismen. Screenen op zich, alsook het resultaat van een cognitieve screening, kan 

patiënten en naasten onnodig ongerust maken. Normaliseren, psycho-educatie en het versterken van eigen 

veerkracht en herstellend vermogen kunnen in de eerste fase post-COVID-19 een waardevol effect hebben. Bij 

de indicatiestelling voor neuropsychologisch onderzoek moet rekening gehouden worden met de delirante 

beelden die zich voordoen bij COVID-19. Dit heeft emotionele en cognitieve impact op patiënten en familieleden 

en vermindert de betrouwbaarheid van een neuropsychologisch testonderzoek tot geruime tijd na het delier. 

Ook de mogelijke negatieve effecten van de grote emotionele en fysieke impact van COVID-19 op het cognitieve 

functioneren, moeten meegenomen worden bij de indicatiestelling voor neuropsychologisch onderzoek.  

Wij bevinden ons pas in het begin van wetenschappelijk begrip over COVID-19. Kennis is snel groeiende. 

Ter illustratie was het zoekresultaat van onze scoping review naar de breineffecten van COVID-19 op 29 april 

jongstleden een aantal van 27 artikelen. Anderhalve week later op 12 mei betrof dit meer dan het dubbele aantal 

(58 artikelen). Wij adviseren dan ook om de wetenschappelijke kennis nauwgezet in de gaten te houden om de 

zorg rondom de (neuro)psychologische gevolgen van COVID-19 steeds beter in te richten. Longitudinale studies 

met gedegen en uitgebreide neuropsychologische onderzoeken zijn nodig om zicht te krijgen op de 

neuropsychologische gevolgen van COVID-19. Een grote cohortstudie is belangrijk om de neuropsychologische 

effecten van COVID-19 in kaart te brengen, ook op de lange termijn. Dit zou ons informatie geven over de omvang 

van de zorgvraag en welke interventies inzetbaar zijn. Als we beter in kaart hebben welke cognitieve profielen 

passend zijn bij het doormaken van COVID-19, dan kunnen de behandelingen, zoals psycho-educatie en 

cognitieve revalidatie, daar beter op toegespitst worden.  

De medische psychologische COVID-19 nazorg lijkt op basis van huidige kennis en inzichten vooralsnog te 

passen binnen het huidige aanbod. Er is echter nog geen zicht op de omvang van de zorgvraag bij deze ziekte 

waarvan de verspreiding zelf onevenredig verdeeld is over het land. Het is daarom ook van belang dat wij 

zorgprofessionals elkaar weten te blijven vinden voor het afstemmen, verdelen en inrichten van goede medische 

psychologische COVID-19 nazorg. Bijvoorbeeld binnen en tussen beroepsverenigingen, zoals reeds gebeurt 

middels onder andere het gezamenlijk organiseren van webinars door de Landelijke Vereniging van Medische 

Psychologie (LVMP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor 

Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). Ook is het van groot belang om binnen de eigen 

instelling en in de keten (met onder andere de eerstelijn en revalidatie) multidisciplinaire afstemming te blijven 

zoeken en de mogelijkheden en kennis van medisch psychologische zorg te delen.  
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Eindnoot  

Op het moment van schrijven is de COVID-19 pandemie nog gaande. In de Brabantse ziekenhuizen, die in de 

frontlinie staan van zorg aan COVID-19 patiënten, worden cohortafdelingen en IC langzaam afgeschaald, maar 

zijn aantallen nog ver van regulier. De lange termijngevolgen zijn nog onbekend en richtlijnen zijn nog in 

ontwikkeling. Desalniettemin is de vraag om nazorg post-COVID-19 al gestart. Velen springen in om hier goed 

richting aan te geven. Met deze literatuuruiteenzetting hebben wij relevante, reeds bekende informatie op een rij 

gezet, om zo handvatten te geven voor het inrichten van medisch psychologische COVID-19 nazorg.  
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Bijlage 1: Scoping Review: Zoekstrategie, Stroomdiagram en Overzichtstabel artikelen   

Onderzoeksvraag 

Wat is er bekend in de literatuur over de breineffecten van COVID-19?  

Design 

Er werd een scoping review uitgevoerd om belangrijke literatuur over de onderzoeksvraag samen te vatten. Er 

werd gekozen voor een scoping review zodat een breed scala aan literatuur kon worden meegenomen, 

waaronder ook de grijze literatuur. Hiervoor werden onderstaande methodologische stappen van Arksey and 

O'Malley (2005) gevolgd, met aanbevelingen van Levac, Colquhoun, and O'Brien (2010):  

(1) Formuleren van de onderzoeksvraag 

(2) Studie selectie 

(3) Data extractie 

(4) Rapporteren van resultaten 

Inclusie en exclusie criteria 

Artikelen werden geïncludeerd wanneer een onderwerp een neurologisch effect van COVID-19 betrof. Artikelen 

werden geëxcludeerd wanneer dit niet het geval was, wanneer het een studie in dieren of neonaten betrof en 

wanneer er geen full texts beschikbaar was. Er werd tevens voor gekozen om enkel artikelen uit 2019 en 2020 te 

includeren.    

 

Databronnen en zoekstrategie 

Op 29 april 2020 werden de volgende databases onderzocht: PubMed, PsycInfo en CINAHL. Zie bijlage voor de 

volledige search. Op 12 mei werd de search geüpdatet hetgeen resulteerde in de inclusie van 30 nieuwe full-

texts (zie figuur 1 voor de flow diagram), leidend tot het totaal van 58 artikelen. Er is voor gekozen om geen 

kwaliteitsevaluatie van de onderzoeken te doen omdat er nog weinig kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken 

zijn gepubliceerd en omdat dit geen vast onderdeel is van een scoping review.   

 

PubMed 

('covid-19'[Title/Abstract] OR 'covid 19'[Title/Abstract] OR ‘2019-ncov’[Title/Abstract] OR 'severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2'[Title/Abstract] OR 'severe acute respiratory syndrome cov 2'[Title/Abstract] 

OR 'sars coronavirus 2'[Title/Abstract] OR 'sars cov 2'[Title/Abstract] OR ‘coronavirus’[Title/Abstract] OR "COVID-

19" [Supplementary Concept]) AND ('neuropsychological'[Title/Abstract] OR 'neuropsychology'[Title/Abstract] 

OR 'cognitive'[Title/Abstract] OR 'cognition'[Title/Abstract] OR 'brain'[Title/Abstract] OR 

'neurological'[Title/Abstract] OR ‘encephalitis’) 
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PsycInfo/CINAHL  

AB ('covid-19' OR 'covid 19' OR ‘2019-ncov’OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2'OR 'severe acute 

respiratory syndrome cov 2' OR 'sars coronavirus 2'OR 'sars cov 2' OR ‘coronavirus’ ) AND AB (‘neuropsychology' 

OR 'neuropsychological' OR 'cognitive' OR 'cognition' OR 'brain' OR 'neurological' OR 'encephalitis')  

 

Referenties 

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of 

Social Research Methodology, 8(1), 19-32. doi:10.1080/1364557032000119616 

Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. Implementation 

Science, 5(1), 69. doi:10.1186/1748-5908-5-69 

 

 

Figuur 1. Stroomdiagram van scoping review proces.  
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Tabel 1. Kwalitatieve beschrijving bevindingen geïncludeerde artikelen  

Auteur(s) Soort artikel Conclusie Methodologie 

(Al Saiegh et al., 

2020). 

Casestudie Bij twee patiënten met een CVA is het SARS-CoV-2 virus niet 

aangetroffen in liquor.  

Kwalitatieve 

beschrijving twee 

patiënten  

(Asadi-Pooya & 

Simani, 2020). 

Onderzoeks-

artikel   

Neurologische symptomen bij SARS-CoV-2 is nog niet goed 

wetenschappelijk onderzocht. Echter lijkt het erop dat het 

centrale zenuwstelsel betrokken is hetgeen neurologische 

symptomen veroorzaakt. 

Kwalitatieve 

beschrijving van acht 

studies 

(Avula et al., 

2020) 

Casestudie Het voorkomen van infarcten bij SARS-CoV-2 patiënten kan 

een atypisch symptoom zijn.   

Kwalitatieve 

beschrijving vier 

patiënten 

(Baig, Khaleeq, Ali, 

& Syeda, 2020). 

Opinieartikel Er zijn aanwijzingen voor een neuro-invasief karakter van 

SARS-CoV-2. Onder andere wordt beschreven dat ACE2 zich 

ook in het brein bevindt. Het is interessant om te 

onderzoeken of neurologische schade bijdraagt aan 

morbiditeit en mortaliteit bij SARS-CoV-2.   

n.v.t. 

(Baig, 2020a). Editorial 

commentaar 

Het verlies van reuk en smaak kan een belangrijk symptoom 

zijn bij SARS-CoV-2. Het virus kan het brein bereiken via de 

reukzenuwen of het bloed na longinfectie.     

n.v.t.  

(Baig, 2020b). Opinieartikel Er komt steeds meer bewijs dat het centrale zenuwstelsel 

betrokken is bij SARS-CoV-2. Neurologische symptomen zijn 

onder andere: anosmie, dysgeusie, ataxie, en wisselende 

mentale status.  

n.v.t.  

(Bertran Recasens 

et al., 2020). 

Brief aan de 

editor 

De cytokinestorm beschadigt neuronen die de ademhaling 

reguleren. SARS-CoV-2 komt het centrale zenuwstelsel 

binnen via de bulbus olfactorius.  

n.v.t. 

(Bostanciklioğlu, 

2020). 

Brief aan de 

editor 

Het neuroinvasieve karakter van SARS-CoV-2 kan verklaren 

waarom er soms sprake is van ademhalingsfalen. Het virus 

verspreidt zich in het brein via de zenuwuiteinden van de 

bulbus olfactorius. Mechanismen verklarend voor 

neurologische symptomen zijn neuro-inflammatie, 

stollingsfactoren die een herseninfarct veroorzaken en 

vaatproblematiek.  

n.v.t. 

(Butowt & 

Bilinska, 2020). 

Opinieartikel ACE2 bevindt zich ook in het reukorgaan wat reukverlies kan 

veroorzaken. Ook kan dit de toegang zijn tot het brein 

leidend tot breininfecties bij SARS-CoV-2. Wanneer het virus 

aanwezig is in de liquor kan het o.a. de medulla oblongata 

bereiken die het ademhalingssysteem reguleert waardoor 

ademhalingsfalen kan worden veroorzaakt.  

n.v.t 
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(Carod-Artal, 

2020). 

Opinieartikel Het is aangetoond dat verschillende coronavirussen het 

brein kunnen betreden. Neurologische symptomen zijn 

onder andere hoofdpijn, duizeligheid, anosmie, acute 

necrotiserende encefalopathie, herseninfarct, epileptische 

aanvallen en Guillan-Barré syndroom.  

n.v.t. 

(Chen et al., 

2020). 

Onderzoeks-

artikel 

Bij 20% van de SARS-CoV-2 patiënten kwam hersenschade 

door zuurstoftekort voor (hypoxische encefalopathie). 

Retrospectieve studie 

113 overleden 

patiënten 

(Chigr et al., 

2020). 

Reactie op Li 

(2020) 

SARS-CoV-2 heeft effect op de werking van de medulla 

oblongata met ademhalingsfalen tot gevolg.  

n.v.t. 

 

(Daou et al., 

2020). 

Brief aan de 

editor 

Eerder onderzoek naar coronavirussen heeft bewezen dat er 

sprake is van breineffecten bewezen waardoor het ook 

aannemelijk is dat dit eveneens van toepassing is op SARS-

CoV-2. Neurologische problemen nemen waarschijnlijk toe. 

Dit verdient aandacht door middel van monitoring en tijdige 

herkenning.   

Literatuur review (46 

studies) 

(Das et al., 2020). Opinieartikel Neurologische symptomen bij SARS-CoV-2 kunnen variëren 

van mild tot zeer ernstig en impliceren dat het virus neuro-

invasief is.  

n.v.t.  

 

(De Felice et al., 

2020). 

Opinieartikel SARS-CoV-2 kan direct leiden tot neurologische veranderen,  

premorbide neurologische problemen verergeren en kan de 

kwetsbaarheid vergroten. Neuro-inflammatie kan 

subklinische mechanismen triggeren of versnellen, die leiden 

tot een verhoogde incidentie van neurodegeneratieve 

stoornissen. Er zijn meer longitudinale studies nodig om 

meer inzicht te verkrijgen in dit vraagstuk. Ook het uitvoeren 

van neuropsychologisch onderzoek om mogelijke cognitieve 

stoornissen vast te stellen is van belang.   

n.v.t. 

(De Santis, 2020). Brief aan de 

editor 

SARS-CoV-2 leidt tot neuro-inflammatie, waarbij het virus de 

hersenen binnenkomt via de bulbus olfactorius.  

n.v.t. 

(Dinkin et al., 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij twee 

patiënten werd dubbelzien geobserveerd evenals zwakte van 

de oogspieren.  

Kwalitatieve 

beschrijving van twee 

patiënten  

(Filatov, Sharma, 

Hindi, & Espinosa, 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd encefalopathie gezien.  

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt 

(Finsterer & 

Stollberger, 2020). 

Brief aan de 

editor 

ACE2 receptoren bevinden zich ook in het neusepitheel en 

de smaakpupillen wat de meest waarschijnlijke oorzaak is 

van het verlies van reuk en smaak bij SARS-CoV-2 door een 

directe interactie van het virus met de reuk- en 

smaakreceptoren.  

n.v.t.  

 

 



COVID-19: PICS en Scoping Review over de Breineffecten  mei 2020 

 

 

 

 

  Pagina 27 van 32  

(Gandhi et al., 

2020). 

Opinieartikel  SARS-CoV-2 kan het brein binnenkomen via de bulbus 

olfactorius. Vanuit daar kunnen andere gebieden bereikt 

worden, zoals de thalamus of de breinstam. Op deze wijze 

kan het respiratoire centrum van het brein worden 

geïnfecteerd wat leidt tot ademhalingsfalen. Het is daarom 

van belang om patiënten te screenen op neurologische 

symptomen.   

n.v.t. 

(Gautier & 

Ravussin, 2020). 

Brief aan de 

editor 

Verlies van reuk en smaak kan een symptoom zijn bij SARS-

CoV-2.  

n.v.t. 

(Guan et al., 2020) Brief aan de 

editor 

SARS-CoV-2 biedt de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen 

in de link tussen virale infectieziekten en de risico op 

neurologische ziektes.  

n.v.t. 

(Gutiérrez-Ortiz et 

al., 2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij een 

patiënt wordt het Miller Fisher syndroom gezien en bij de 

andere patiënt Polyneuritis Cranialis gezien. 

Kwalitatieve 

beschrijving van twee 

patiënten 

(Helms et al., 

2020) 

Onderzoeks-

artikel 

Van de 58 patiënten vertoonden er 49 neurologische 

symptomen (84%), waaronder encefalopathie, verwarring, 

agitatie en corticospinale kenmerken. Twee van de dertien 

patiënten met een MRI vertoonden tevens tekenen van een 

herseninfarct.  

Observationele studie 

bij IC patiënten (n = 

58) 

(Hess et al., 2020) Opinieartikel Door de binding van SARS-CoV-2 aan ACE2 en daarmee 

gepaarde uitputting van ACE2 ontstaat er een disbalans in 

het RAAS-systeem (angiotensine I en II). Dit kan een 

mogelijke verklaring zijn voor het voorkomen van CVA bij 

SARS-CoV-2.  

n.v.t. 

(Kandemirli et al., 

2020) 

Onderzoeks-

artikel 

Van 749 patiënten met SARS-CoV-2 in acht ziekenhuizen 

werden er 235 opgenomen op de IC (31%). Een gedeelte 

hiervan ontwikkelde neurologische symptomen (21%). Van 

de patiënten waarbij een MRI werd gemaakt bleek 44% 

abnormale MRI bevindingen te hebben.  

Observationele studie 

bij IC patiënten met 

een MRI (n = 27) 

(Klok et al., 2020). Onderzoeks-

artikel 

31% van de patiënten opgenomen met SARS-CoV-2 heeft 

trombose complicaties met een herseninfarct.  

Observationele studie 

bij IC patiënten (n = 

184)  

(Kuroda, 2020). Brief aan de 

editor 

Het effect van SARS-CoV-2 bij patiënten met epilepsie is nog 

niet duidelijk.  

n.v.t. 

(Li et al., 2020). Opinieartikel Vanaf eind februari 2020 worden de eerste SARS-CoV-2 

patiënten beschreven met neurologische symptomen en lijkt 

het aannemelijk te zijn dat het virus neuro-invasief is.  

n.v.t. 
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(Li et al., 2020). Opinieartikel SARS-CoV-2 kan via drie verschillende mechanismen effect 

hebben op de hersenen:  

   (1) Direct via het zuurstoftekort op het brein. 

   (2) Door neuro-inflammatie met cytokinestormen die   

   het brein bereiken als immuunreactie op het virus op  

   te ruimen. 

   (3) Via de ACE2 receptoren die zich in verschillende 

organen bevinden en het brein kunnen bereiken via 

vasculaire wegen, perifere zenuwstelsel, lymfesysteem en 

liquor.  

n.v.t.  

(Li et al., 2020). Review Bij sommige SARS-CoV-2 patiënten worden neurologische 

symptomen gezien (bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid, 

overgeven). In eerdere studies naar aanverwante 

coronavirussen is gebleken dat de hersenstem ernstig werd 

aangetast. Dit kan ook de oorzaak zijn van het 

ademhalingsfalen bij SARS-CoV-2.   

Literatuur review 

(Liu et al., 2020). Brief aan de 

editor 

Neurologische kunnen voorkomen bij SARS-CoV-2 (zoals 

hoofdpijn, cerebrovasculaire problematiek en verlies van 

smaak).   

n.v.t. 

(Lu et al., 2020). Onderzoeks-

artikel 

Bij 27% SARS-CoV-2 patiënten werden brein insulten gezien.   Retrospectieve 

multicenter studie (n 

= 304) 

(Mankad et al., 

2020). 

Opinieartikel Er zijn mogelijk verscheidene wegen waarop SARS-CoV-2 het 

brein kan betreden (o.a. bloedsomloop, neuro-inflammatie, 

bulbus olfactorius).  

n.v.t. 

(Mao et al., 2020). Onderzoeks-

artikel 

Van de SARS-CoV-2 patiënten had 36.4% neurologische 

symptomen.   

Retrospectieve case 

studie (n = 214) 

(Moriguchi et al., 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd encefalopathie gezien. 

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt 

(Needham et al., 

2020). 

Opinieartikel De mogelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan 

neurologische symptomen bij SARS-CoV-2  zijn: 

(1) Niet immunologisch: hypotensie, hypoxie, micro- en 

macrovasculaire trombose 

(2) Immunologisch: adaptieve auto-immuniteit, activatie van 

microglia en maladaptieve cytokine profiel.  

n.v.t. 

(Paniz-Mondolfi et 

al., 2020). 

Casestudie Bij post-mortem onderzoek bij een patiënt is het SARS-CoV-2 

virus aangetroffen in de frontaalkwab.   

Kwalitatieve 

beschrijving van 

overleden patiënt 
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(Pereira, 2020). Opinieartikel Er komen ook neurologische symptomen voor bij SARS-CoV-

2 waarbij het virus waarschijnlijk het brein betreedt via de 

bulbus olfactorius. 

n.v.t.  

(Poyiadji et al., 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd acute necrotiserende encefalopathie gezien. 

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt  

(Rodriguez-

Morales, 

Rodriguez-

Morales, Méndez, 

& Hernández-

Botero, 2020). 

Opinieartikel Ook neurologische symptomen worden gezien bij SARS-CoV-

2 (o.a. hoofdpijn, anosmie, dysgeusie).  

n.v.t. 

(Roe, 2020). Opinieartikel Het voorkomen van reactivatie van SARS-CoV-2 evenals 

neurologische symptomen komt overeen met eerder 

onderzoek naar RNA-virussen.  

n.v.t. 

(Saavedra, 2020) Opinieartikel SARS-CoV 2 heeft een neuro-invasief component en kan het 

brein beschadigen (gerelateerd aan ademhalingsfalen). Ook 

worden neurologische manifestaties steeds meer naar voren 

gebracht. Angiotensine receptor blockers zijn mogelijk een 

interessante target voor verder onderzoek naar behandeling 

van COVID-19.  

n.v.t. 

(Scheidl et al., 

2020) 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd het Guillan-Barré syndroom gezien.  

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt 

(Sellner et al., 

2020). 

Brief aan de 

editor 

Omdat neurologische symptomen worden geobserveerd bij 

SARS-CoV-2  patiënten is het van belang dat de neuroloog 

wordt betrokken bij de multidisciplinaire zorg. De 

neuroinvasieve rol van SARS-CoV-2 is mogelijk van invloed op 

ademhalingsfalen.  

n.v.t. 

(Shaikh et al., 

2020). 

Opinieartikel Neurologische manifestaties in de vroege fase van SARS-CoV-

2  zijn: verwardheid, duizeligheid, verminderde bewustzijn, 

CVA, anosmie, dysgeusie, ataxie, epilepsie en zenuwpijn. 

SARS-CoV-2 heeft een impact op het brein, maar dit is 

minimaal aanwezig in het cerebellum.  

n.v.t. 

(Sohal & 

Mossammat, 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werden meerdere brein insulten gezien.  

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt.  
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(Steardo et al., 

2020). 

Opinieartikel Neurologische symptomen worden gezien bij SARS-CoV-2. 

Ook is er een vermoeden dat het virus de hersenen binnen 

treedt. De aanwezigheid van ACE2 in de hersenstam kan 

leiden tot ademhalingsfalen. Ook is er sprake van neuro-

inflammatie door de cytokinestorm via de bloed-brein 

barrière.  

n.v.t. 

(Tassorelli et al., 

2020). 

Brief aan de 

editor 

Ademhalingsfalen bij SARS-CoV-2 kan tevens verklaard 

worden door dysfunctie van de cardiorespiratoire centra in 

de breinstam.  

n.v.t. 

(Toljan, 2020). Reactie op 

artikel Baig 

SARS-CoV-2 is neuro-invasief is door aanwezigheid van ACE2 

receptoren in het brein, via het lymfatische systeem en via 

neuro-inflammatie.   

n.v.t. 

(Wang et al., 

2020). 

Brief aan de 

editor 

In een aantal SARS-CoV-2 patiënten worden de volgende 

neurologische symptomen gezien: hoofdpijn, instabiel lopen, 

CVA en andere neurologische ziektes.  

n.v.t. 

(Wu et al., 2020). Opinieartikel Verwante coronavirussen zijn in liquor gevonden. Mogelijke 

mechanismen van neurologische schade van SARS-CoV-2 

zijn: directe infectiepaden (bloedsomloop, neuronale paden), 

hypoxie, immuunziekte en ACE2. SARS-CoV-2 kan het brein 

betreden via de bulbus olfactorius en via de bloedsomloop.   

n.v.t. 

(Ye, Ren, & Lv, 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd encefalopathie gezien. 

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt  

(Yin et al., 2020). Casestudie 

 

SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd een verminderd bewustzijn en psychiatrische 

symptomen waargenomen. 

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt 

(Zanin et al., 

2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan het brein beïnvloeden. Hoofdpijn, anosmie 

en dysgeusie zijn veel voorkomende symptomen. 

Verminderde bewustzijn of brein-insulten kunnen 

voorkomen. 

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt 

(Zhao, Rudd, & 

Liu, 2020). 

Casestudie SARS-CoV-2 kan zich ook atypisch presenteren. Bij één 

patiënt werd het Guillan-Barré syndroom gezien.  

Kwalitatieve 

beschrijving van één 

patiënt 

(Zhou et al., 

2020). 

Opinieartikel Er worden ook neurologische symptomen gezien 

(bijvoorbeeld voorkomen van herseninfarct) bij SARS-CoV-2.  

n.v.t. 

(Zhou, Zhang, 

Wang, & Gao, 

2020). 

Brief aan de 

editor 

De vraag wordt gesteld of SARS-CoV-2 blijvende schade in de 

hersenen kan veroorzaken waardoor neurologische ziektes 

eerder voorkomen bij patiënten die genezen zijn verklaard.  

n.v.t. 
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Bijlage 2:  

Screeningslijst verwijzing Medische Psychologie 
Nazorg COVID-19 

 
Na opname bij COVID-19 kunnen problemen blijven bestaan die betrekking hebben op het 
emotionele functioneren (o.a. stemming, angst, posttraumatische stress) en het cognitieve 
functioneren (geheugen, concentratie, organiseren).  
Deze screeningslijst is bedoeld als handvat om na te gaan of patiënten last hebben van 
emotionele of cognitieve klachten, helpend in de overweging voor verwijzing naar Medische 
Psychologie (voor overleg bel dienstsein, voor overzicht van verwijsmogelijkheden 
psychologische zorg zie ommezijde).  
Onderstaande vragen kunnen gesteld worden, waarbij het van belang is de relatie met 
COVID-19 na te gaan en door te vragen naar bijvoorbeeld ernst, duur en frequentie. 
 

 
1. Merkt u dat u nog erg angstig bent of dat u sommige dingen niet meer durft te doen of 

vermijdt? 
 
 

2. Heeft u nachtmerries?  
 
 

3. Bent u somber of merkt u dat u niet meer kunt genieten? 
 
 

4. Bent u sneller geïrriteerd of prikkelbaarder?  
 
 

5. Heeft u last van cognitieve klachten, zoals problemen met het geheugen, concentreren of 
organiseren? (vb: namen of afspraken onthouden, zoeken naar woorden, weten waar spullen 
liggen, afgeleid zijn)  

 
 
6. Kunt u een cijfer tussen de 0 en de 10 geven dat het  

best omschrijft in welke mate u in de afgelopen week,  
met vandaag erbij, stress heeft ervaren? (score van 7 of 
hoger kan gezien worden als een indicatie van een hoog  
stressniveau) 
 
 

7. Wat of wie zijn uw steunbronnen? 
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Medische Psychologie 

 

- Problemen in het omgaan met 
chronische of ernstige ziekten 
of klachten waardoor angst  of 
stemmingsproblemen  
 

- Lichamelijk onvoldoende 
verklaarde klachten. 
 

- Cognitieve problemen of 
problemen in de werking van 
de hersenen, met invloed op 
gedrag, emoties en cognitief 
functioneren. 
 

- Een als traumatisch ervaren 
medische ingreep of 
gebeurtenis.  
 

- Hevige angst voor een 
geplande medische ingreep of 
bevalling. 
 

- Ernstige problemen met 
therapietrouw die een gunstig 
beloop van de medische 
behandeling hinderen. 
 

- Ernstige 
communicatieproblemen 
tussen patiënt, familieleden 
en artsen/verpleging, die een 
gunstig beloop van de 
behandeling hinderen. 
 

- Ernstige gedragsproblemen 
die de omgang met patiënt 
bemoeilijken en een gunstig 
beloop van de behandeling 
Hinderen. 

 

- Ernstige distress binnen 
systeem t.g.v. opname, 
behandeling en ziekteproces 
 

Huisarts 
(POH-GGZ/BGGZ/SGGZ) 

 
- De psychosociale 

problematiek heeft 
geen relatie met de 
somatische 
problematiek. 
 

- De psychische 
problematiek heeft wel 
een relatie met de 
somatische 
problematiek, echter 
staat As I of As II 
problematiek op de 
voorgrond waarvoor 
(meer) specialistische 
zorg wenselijk is. 
 

- Er is geen behandeling 
meer bij de verwijzend 
medisch specialist 
(m.u.v. SOLK-
problematiek).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisch maatschappelijk 

Werk 

- Medisch gerelateerde 
emotionele problemen, 
zoals problematiek t.a.v. 
verwerking, aanpassing 
en coping, waarvoor 
geen psychologische 
diagnostiek en 
behandeling nodig is. Er 
is sprake van een 
normale reactie op een 
abnormale situatie 
 

- Verstoorde arts-
patiëntcommunicatie 

 

- Lichte distress binnen 
systeem t.g.v. opname, 
behandeling of 
ziekteproces 

 

- Werk gerelateerde en/of 
praktische problemen 
a.g.v. ziekte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrie  

 

- Niet aanspreekbaar zijn 
en vreemd/bizar 
overkomen in contact 
(verwardheid, 
desoriëntatie van plaats 
en persoon, overdreven 
rusteloos gedrag etc.). 
  

- Een duidelijk 
psychiatrisch beeld 
waarvoor medicatie of 
anderszins 
psychiatrische 
behandeling nodig is 
(recidiverende 
suïcidaliteit, wanen, 
hallucinaties, sterke 
achterdocht, forse 
verslaving, ernstig 
sociaal isolement, etc.).  

 

 

 

Verwijsmogelijkheden psychosociale zorg 

door medisch specialist 


