
  
 
Beste collega, 
 
U heeft via de NPI/reach pagina aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over scholing 
t.a.v. revalidatie van patiënten na IC opname en ziekenhuis ontslag, en over de ontwikkelingen 
binnen het REACH netwerk. 
 
Nu de eerste patiënten na COVID-19 gerelateerde IC opname zich melden bij 1ste lijns praktijken in 
het hele land, willen we u graag informeren over de volgende webinar: 
 

De behandeling van de COVID-19 besmette patiënt na ontslag uit het ziekenhuis 
Ervaringen en visie vanuit REACH-netwerk  

Donderdag 23 April aanstaande om 20:00 uur 
 
In de webinar delen wij de expertise die we de afgelopen twee jaar in ons netwerk hebben 
opgedaan en koppelen deze aan de (inter)nationale richtlijnen over de revalidatie van COVID-19 
patiënten na ziekenhuis ontslag. 
 
Programma: 
 

• Introductie en doel (Benjamin Bos, MSc, sport & manueel therapeut FT&Training 
Amsterdam, REACH specialist)  

• Wat is het REACH-netwerk?  (Mel Major, promovendus HvA/Amsterdam UMC)  
• Update van een collega op de IC (Dr Juultje Sommers, Amsterdam UMC) 
• Aanbevelingen (inter)nationale literatuur m.b.t. tot COVID-revalidatie (Mel Major) 
• Standpunt KNGF COVID19 revalidatie - patiënt met Post Intensive Care Syndroom 

(Benjamin Bos) 
• Belang van goede voeding bij revalidatie na ziekenhuisopname (Roos Bootsman, diëtist, 

Voeding+advies) 
• Standpunt KNGF COVID19 revalidatie - herstel in de acute fase (Benjamin Bos) 
• Vraag en antwoord 
 

Inschrijven voor de webinar via de volgende link https://bit.ly/webinar_COVID-19_23april  
Let op: Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar (500) maar het webinar zal ook worden opgenomen en 
op de NPI/REACH pagina worden gedeeld. 

 
Belangrijk nieuws m.b.t. nascholing NPI online cursus "Patienten met een Post Intensive Care 
Syndroom" is half Mei 2020 gereed, meer informatie en inschrijven: https://bit.ly/2VM6mWv   
 
REACH projectgroep: 
Dr. Marike van der Schaaf, Dr. Daniela Dettling-Ihnenfeldt, Dr. Juultje Sommers, Drs. Mel Major,  
Drs. Benjamin Bos, Drs. Benno van Tol, Dr. Hinke Kruizenga, Drs. Sanne Pellegrom, Marjolein Siebel 

       


