
Resultaten
LTC begeleiding
bij Long COVID



Veel mensen die het Corona virus hebben gehad herstellen goed, maar er is een groep mensen die 

achterblijft met vermoeidheidsklachten, een lichaam dat niet meewerkt of depressieve gevoelens. 

Voor deze mensen heeft LTC Training de begeleiding bij Long COVID ontwikkelt. 

De resultaten: 44% keert binnen een half jaar terug naar werk en 77% keert terug na 9 

maanden. 

Onze aanpak gaat over vitaliteit in lichaam, brein, gevoel en zingeving. Onze aanpak is wetenschappe-

lijk bewezen en wat we doen, onderzoeken we nog steeds. Het Long COVID programma onderscheidt 

zich in drie niveaus: light, medium en strong.

Onze aanpak

       In het LTC Vitaliteitshuis komen alle aspecten (fysiek, mentaal, gevoel en zingeving) die bij Corona 

spelen aan bod. Inmiddels weten we dat er een integrale aanpak nodig is, te beginnen met gevoel en 

zingeving. Zodra deelnemer hier vaste grond heeft, wordt de fysieke belasting opgebouwd. 

      In onze aanpak is een regisseur de verbindende factor tussen deelnemer, bedrijfsarts en                 

werkgever of HR. Hij zorgt voor regie, overzicht en rust. Senior haptotherapeuten door heel Nederland 

vervullen deze regisseursrol. 

       In de basis hanteren we het belasting/belastbaarheidsmodel, waarbij de deelnemer zich bewust 

wordt van de (lichaams)signalen en de betekenis daarvan. Deelnemers krijgen weer grip op de situatie 

en nemen eigen regie. 



LTC Training verzorgt al ruim 30 jaar complete 

programma’s op maat voor ontwikkeling van mens 

en organisatie. Het basisprincipe van haar aanpak is 

destijds ontwikkeld en vastgelegd in de leefstijl-

training LTC Boost. Hierin stelt LTC dat het eigen 

lichaam het meest  effectieve instrument is dat de 

mens helpt om vanuit eigen vermogen (zelfregu-

latie) adequaat te reageren op verstoringen in de 

balans tussen belasting en belastbaarheid. Weten-

schappelijk Onderzoek (dr. J.A. Landsman  2005) 

toonde aan dat deze veronderstelling klopt. 

Door het vergroten van het (lichaam)bewustzijn 

en de eigen verantwoordelijkheid wordt de zelf-

regulatie positief versterkt. Het geeft mensen 

meer invloed op de eigen situatie en inzicht in 

gedrag en handelen. De ervaringsgerichte 

aanpak en lichamelijke ervaringen worden in de 

training aangewend om het contact met het 

eigen gevoelsleven en de buitenwereld te 

optimaliseren. Leren luisteren naar je lijf en erva-

ringen koppelen aan je eigen vraagstukken. Het 

lichaam als barometer die aangeeft hoe het met 

je gaat. De LTC Boost training is onderdeel van het 

medium en strong Long COVID traject.  

hoe 
het 

begon



De begeleiding start met een oriënterend gesprek. 

Naar aanleiding van dit gesprek adviseren wij de 

deelnemer welk traject passend is en wordt deeln-

mer gekoppeld aan één van onze regisseurs. Wij wer-

ken met een landelijk netwerk aan senior haptothe-

rapeuten. De regisseur stelt vervolgens samen met 

deelnemer een Plan van Aanpak op, voorzien van 

aandachtspunten binnen de vier kamers en acties 

naar herstel.  

  

Light: deelnemer onderzoekt in 4 gesprekken met 

de regisseur de herstelbelemmerende factoren 

en ondervindt welke stappen er nodig zijn om te 

herstellen. 

Medium: in een coachtraject van 8 gesprekken én 

een LTC Boost training herpakt de deelnemer de 

regie over zijn herstel. Dit traject duurt ongeveer 3 

maanden. 

Strong: de deelnemer onderzoekt samen met de 

regisseur naar de balans waarin het lijf weer ruimte 

krijgt om te herstellen. Dit traject bevat een inten-

sief coachtraject van 12 gesprekken én een Boost 

training. Dit traject duurt 6 maanden. 

Onze aanpak is wetenschappelijk bewezen en wat 

we doen onderzoeken we nog steeds. Deelnemers 

worden vooraf (T0), tussentijds (T1) en na afloop (T2)

van de begeleiding gevraagd om vragenlijsten in te 

vullen. De Resilience Evaluation Scale (RES) meet de 

mate van psychologische veerkracht van de deelne-

mer. 

Bij dit onderzoek is de psychologische veer-

kracht met 25,3% gestegen. 

De kleinst mogelijke totaalscore is 0 en de hoogst 

mogelijke totaalscore is 36. De gemiddelde totaal-

score  van de deelnemers op T0 was 15.8 en de 

gemiddelde totaalscore van de deelnemers op T1 

was 19.8. De mate van psychologische veerkracht 
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bij de start waren deelnemers  

10-20% belastbaar.  

44% is voor 100% hersteld

33% is tussen 75 en 100% hersteld met kans 
op 100% herstel binnen drie maanden

11% start late re-integratie door andere 
complicaties

11% stroomt uit naar WIA



van de deelnemers is dus gemiddeld met 4 punten 

toegenomen tussen T0 en T1. Wat gelijk staat aan 

25,32 %. 

Daarnaast hebben deelnemers de RAND-36 item 

Health Survey ingevuld. Deze vragenlijst is ontwik-

keld voor het meten van ervaren gezondheid of 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Het RAND formulier bestaat uit 36 items, verdeeld 

over 8 domeinen: fysiek functioneren (10 items), 

rolbeperkingen door fysieke problemen (4 items), 

rolbeperkingen door emotionele problemen (3 

items), vitaliteit (4 items), geestelijke gezondheid (5 

items), sociaal functioneren (2 items), pijn (2 items) 

en algemene gezondheidsbeleving (5 items). Verder 

is er nog een losse vraag over gezondheidsverande-

ring (1 item).

Voor elk van de deelnemers wordt per domein het 

gemiddelde genomen over de getransformeer-

de scores. Vervolgens wordt het gemiddelde per 

domein over alle deelnemers genomen op T0 en 

T1. Een hoge score komt overeen met een betere 

gezondheidstoestand.

De drie domeinen met de grootste verbetering zijn 

Vitaliteit, Sociaal Functioneren en Gezondheidsver-

andering. Hieronder is de toename in score visueel 

weergegeven.

In alle domeinen behalve één is de ervaren gezond-

heid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

van de deelnemers aan de pilot beduidend ver-

beterd tussen T0 en T1. De score op de vraag over 

gezondheidsverandering is het meest toegenomen. 



 

 

 

Conclusie

De haptotherapeutische begeleiding leert deel-

nemers opnieuw goed naar de signalen van het 

lichaam te luisteren en af te stemmen op de moge-

lijkheden die het lichaam aangeeft.  

Hierdoor ervaren  deelnemers het kantelpunt waarin 

overleven overgaat in herstel. Deze inzichten vragen 

ook ondersteuning in het accepteren dat je niet 

meer kunt dan je kunt op dat moment.  

 

De combinatie met de LTC Boost training helpt de 

deelnemers inzicht te geven in onderliggende patro-

nen en handvatten om de weg terug naar duurzaam 

herstel te vinden.

 

De begeleiding van LTC Training levert deelnemers 

nieuwe energie op en zorgt ervoor dat men weer 

eigenaarschap neemt! 

Nieuwsgierig? Wij staan open voor uw vraag. 



Ik dacht dat ik er niet 
meer uitkwam, maar kijk 
nou: ik werk en leef weer!

Deelnemer LTC Long COVID begeleiding


