
Ouderen vertellen over hun Corona ervaringen om andere 

ouderen te helpen voor, tijdens en na een corona besmetting.

Gelukkig worden door het vaccineren steeds minder ouderen ziek door Corona. En dat 

is maar goed ook, want Corona heeft vooral voor oudere mensen grote gevolgen. Dit 

varieert van ernstig ziek worden, conditie verlies tot zelfs overlijden. Door ouderen 

die Corona kregen over hun ervaringen te laten vertellen, konden er adviezen en tips 

verzameld worden voor andere ouderen die mogelijk in de toekomst nog Corona krijgen. 

Maar ook kunnen deze nuttig zijn voor de mensen die voor ouderen zorgen, zoals artsen, 

verpleegkundigen en mantelzorgers.

Er zijn tips voor ouderen, voor mantelzorgers en voor 
professionele zorgverleners.
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TIP 11.
Ouderen met een migratieachtergrond zijn vaak niet gewend om vragen te 

stellen en hun eigen wensen kenbaar te maken aan de arts. Daarom is het 

belangrijk bij deze groep goed door te vragen en geduld te hebben.

TIP 13.
Besteed aandacht aan restverschijnselen. Vaak lijden ouderen nog lang 

aan symptomen nadat ze al thuis zijn gekomen. Het kan helpen om hierop 

voorbereid te zijn.  

TIPS van ouderen
VOOR ZORGVERLENERS

TIP 12.
De opname in het ziekenhuis is ook heel zwaar voor de naasten van de 

oudere patiënt. Betrek deze er daarom goed bij en hou deze regelmatig op 

de hoogte van de status van de patiënt. U kunt afspraken met de familie om 

deze bijvoorbeeld eens per dag op te bellen. Dit zorgt voor rust, zowel bij de 

naasten als bij de patiënt, die daardoor weet dat het thuisfront betrokken is.



23 OUDEREN DELEN HUN ERVARINGEN
In november en december 2020 deelden 23 ouderen, in de leeftijd van 64 tot 90 jaar, die 

Corona hadden gehad hun ervaringen met onderzoekers van kenniscentrum Vilans. 

De meeste ouderen kwamen uit de regio Eindhoven en de regio Amsterdam. Zeventien 

ouderen hebben in het ziekenhuis gelegen, 6 ouderen konden thuis behandeld worden 

en herstellen van Corona. Bij ongeveer de helft van de ouderen was er ook een familielid 

aanwezig om te vertellen over hun ervaringen. Bijna alle ouderen kregen tijdens de eerste 

golf (voorjaar 2020) Corona, enkele ouderen tijdens de tweede golf (najaar 2020).  

De tips en adviezen gaan over het herkennen van Corona symptomen, het bespreken 

van belangrijke behandelbeslissingen, omgaan met isolatie maatregelen, revalideren en 

ondersteuning door zorgverleners en mensen in de naaste omgeving. 

TIP 1.
Ouderen met Corona presenteren zichzelf vaak met atypische symptomen 

of een verergering van chronische ziekten waar ze al mee bekend waren. 

Hierop alert zijn is cruciaal. 

TIP 2.
Wanneer een oudere in het ziekenhuis wordt opgenomen en gesproken 

wordt over de behandelgrenzen, zoals al dan niet reanimeren, kan dat als 

erg beangstigend worden ervaren. Het is belangrijk om deze vraag goed in 

te leiden, ook in een crisissituatie. Houdt er rekening mee dat er mogelijk al 

eerder gesprekken hierover zijn geweest met de huisarts.

TIP 8.
Probeer de mens te zien achter de patiënt.  Ga het gesprek aan over wat de 

patiënt bezig houdt en wat de oudere belangrijk vindt in de behandeling. 

Hierdoor kunt u beter helpen bij wat de oudere echt belangrijk vindt en 

creëert u ook meer rust en acceptatie bij de patiënt. 

TIP 5.
Doordat er veel zorgverleners betrokken zijn kan de oudere patiënt 

het overzicht verliezen. Zorg dat een patiënt met Corona één algemeen 

aanspreekpunt heeft die de zaak coördineert, waar de patiënt met vragen 

terecht kan en die de tijd kan nemen voor de persoonlijke binding. Probeer 

ervoor te zorgen dat communicatie over bv het beloop of ontslag eenduidig 

is, ook als die door meerdere personen gebeurt. Probeer echter zo veel 

mogelijk dit door dezelfde zorgverlener te laten doen.

TIP 4.
Door het beschermingsmateriaal kan de oudere patiënt een afstand of een 

bedreiging voelen. Het kan al helpen om een fotootje op je pak te plakken 

van je gezicht, zodat de oudere patiënt weet wie die voor zich heeft. 

TIP 10.
Het is voor de patiënt onduidelijk en beangstigend als deze niet precies weet 

wat er gaat gebeuren na ontslag uit het ziekenhuis. Neem de patiënt en de 

naasten goed mee in wat er gaat gebeuren en vraag hen ook naar wensen en 

waar de patiënt of naasten zich mogelijk zorgen om maken. Stem goed af 

met de huisarts en neem de oudere patiënt hier ook in mee.

TIP 6.
Besmet raken met Corona en in het ziekenhuis terecht komen kan voor veel 

onzekerheid en verwarring zorgen bij de oudere patiënt. Neem de oudere daarom 

goed mee in wat je doet en vraag de patiënt ook of deze vragen heeft. Probeer 

deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en als je het antwoord niet weet, 

wees daar dan eerlijk over. Vraag goed na of het begrepen is en laat eventueel zo 

mogelijk de patiënt het herhalen in eigen woorden.

TIP 3.
Doordat zorgverleners een mondmasker en beschermende kleding dragen, 

is het lastiger te weten wie de zorgverlener is en welke functie die heeft. Stel 

je voor bij binnenkomst en leg uit wat je gaat doen.

TIP 9.
Neem ook tijd voor een informeel praatje, zorg dat iemand zijn ei kwijt kan. Toon bijvoorbeeld 

interesse in de hobby’s of interesses. Dit werkt soms beter dan het beste medicijn.

TIP 7.
Vermijd medisch jargon. Vooral voor ouderen en zeker voor ouderen en 

families met een migratieachtergrond is het soms lastig te volgen. Probeer 

de situatie uit te leggen in simpele taal en vraag ook na of de patiënt heeft 

begrepen wat je hebt verteld door dit te laten herhalen in eigen woorden. 

Als je merkt dat de patiënt toch niet alles kan volgen, kun je een familielid of 

tolk om hulp vragen. Dit kan ook telefonisch. 


