
Milde COVIDinfectie of Trojaans paard?  
(Nu 1 jaar Post-COVID klachten | 24 februari 2021) 
 
Voorheen kerngezond, geen enkele klacht, geen enkele medicatie! (62 jaar) 
 
Op 3 maart in buitenland 2020 virale infectie gehad met koorts, overal pijn, zware buikloop, 
opgezwollen buik, benauwdheid, bittere smaak. Dit een tijdje na mijn man bij wie het virus 
eerder op de longen geslagen was, met langdurige droge hoest.  
 
Sindsdien waterval van klachten, veel dingen die ik nog nooit meegemaakt heb...  
Het leek wel of de doos van Pandora boven mijn hoofd geopend was. 
 
JULI (maand 5) 
In juli (na lock-down) bloedonderzoek laten doen bij huisdokter, geen antistoffen in bloed (maar 
antistoffen verdwijnen uit bloed een tijdje na infectie...). Ongeloof van huisarts: “Je had geen 
COVID, want bloed is toch ok”. (Het is maar later dat men te weten kwam dat de antistoffen na 
bepaalde tijd (weken, enkele maanden…) verdwijnen. 
Huisarts stuurde mij verder (nog in juli) naar Echo omdat buikklachten konden wijzen op 
galstenen of nierstenen.... (soort Salmonella-achtige waterachtige diarree-aanvallen van drie 
dagen om de 2 weken en opgezwollen buik gedurende 5 maanden na virale infectie, zelfs witte 
stoelgang) . 
 
Volgens echo in juli door RADIOLOOG was alles ok (“geen galstenen”) maar virus had vetlaag 
rond darmen vernietigd, ‘Panniculitis mesanterica’, hij zag dat bij 2/3 de van COVID-patiënten. 
“Dat geneest vanzelf, zei hij. Enkel ontstekingsremmers helpen.” 
Toen ik met doorverwijzing van huisarts (hij kende Panniculitis mesanterica niet) en diagnose 
van radioloog naar UZ Leuven belde voor consult, liet men mij weten dat in het COVID-follow up 
centre enkel ‘longpatiënten’ werden behandeld. Daar was geen ruimte voor darmklachten. 
Op gastrologie van UZ Leuven kon ik pas op 6 dec. langskomen (“Want Post-Covid is niet 
prioritair”). Na aandringen wat vroeger, gezien de acute pijn dan toch maar ander ziekenhuis 
gecontacteerd. Consult met GASTRO-ENTEROLOOG. 
 
AUGUSTUS (maand 6) 
Ik nam in aug. gedurende 2 weken ontstekingsremmers met maagbescherming (voorgeschreven 
door gastroloog) en heb vooral geduld uitgeoefend. Na reeks GASTRO-ENTEROLOGISCHE 
onderzoeken (CTscan longen en CTscan buikholte, coloscopie, biopsie) werd bevestigd door 
specialist GASTRO -ENT. dat het ging om “prikkelbare darm ten gevolge van de virale infectie, 
met nog wat vraagtekens bij”, want volgens hem was COVID enkel longziekte. Ook het feit dat ik 
in maart niet getest was (toen waren er nog geen testen) hielp niet voor de geloofwaardigheid. 
Na 6 à 7 maanden was dat luik van mijn klachten eindelijk voorbij. Ik heb de 7 de maand na de 
virale infectie nog een tijdje pillen genomen om de darmflora te herstellen. Na 7 maanden 
darmen volledig ok, zoals voor 3 maart. 



Volgens mij is het stoppen van de darmklachten te wijten aan de ontstekingsremmers en totale 
verandering van levenswijze (naar zee, heel veel wandelen en fietsen, verse vis en rauwe 
groenten, relaxen…). 
Eind aug. /begin sept. zijn de darmklachten dus stilaan gestopt, nog aanvallen van pijn met 
slechts 1 dag diarree, dan uiteindelijk zonder diarree. 
(Pas later werd bevestigd dat COVID ook op darmen kon slaan - eerder systeemziekte dan enkel 
longziekte-, maar tot op vandaag heeft men hiervoor nog geen echte oplossing voor). 
 
Daarnaast ondervond ik sinds einde juli 2020 ook allerlei rare dingen: stekende, vervolgens 
brandende pijn in liezen, stekende pijn in billen, gaten in geheugen, oorsuizingen, black-outs, 
spierpijn, ontstekingen in gezicht, neus, continu niezen, prikkende naalden in vingers, 
concentratieproblemen, stekende pijn in hals, in kaken en brandende schouders. 
Tijdens 1 nacht werd ik wakker met het gevoel te verdrinken, ik kon het opkomende water niet 
meer wegslikken en heb de rest van de nacht rechtop gezeten. Of bij het hevige hoesten schoot 
er een oranjekleurige slijmbal uit mijn neus. 
 
SEPTEMBER (maand 7) 
In sept. wilde ik dan toch terug enthousiast aan de slag gaan, maar... het luik van de  
zenuwpijnen daarentegen escaleerde in sept/okt., einde van dat luik van mijn klachten is nu nog 
altijd niet in zicht. 
 
OKTOBER (maand 8) 
Ik deed in sept./okt. reeks NEUROLOGISCHE onderzoeken. EKG en MRI Scan van hoofd ok (ik 
had wel last van black-outs, spraakverwarring, oorsuizingen, en gedurende een week felle 
hoofdpijn met haaruitval). Gelukkig geen APEM. Bloedonderzoek terug ok. 
Volgende stap was MRI Scan van ruggenmerg (gelukkig geen Myelitis).  
Ik nam een tijdje pijnstillers tegen irritatie van de ‘nervus occipitalis major’, vgl. neuroloog (pijn 
in nek en achterhoofd) en brandende pijn in liezen en schouders, hernia-achtige zenuwpijnen en 
spierpijnen in armen.  
Ik nam Gabapentine en ook pijnpleisters, magnesiumpillen en ontspanningspillen. 
Maar ‘beweging’ is en was bij mij steeds de beste aanpak!!! 
Na een tijdje moest ik stoppen met de medicatie, de nevenverschijnselen waren te erg: ik kreeg 
terug zware diarree van Gabapentine en was erg misselijk, de Versatis pijnpleisters 
veroorzaakten erge darmkrampen en misselijkheid. Bljjkbaar waren mijn darmen overgevoelig 
geworden voor deze medicatie (de voorgeschreven medicatie hielp wel echt tegen de 
zenuwpijn, was correcte diagnose), heel spijtig!!! 
Neuroloog schreef ook KINE voor. 
 
Verder had ik ook sinds 3 maart continue zeurende pijn onder linkerborst en last van 
hyperventilatie, voor alle zekerheid cardiologisch onderzoek laten doen.. 
CARDIOLOGISCH onderzoek (EKG, echo, fietstest, ...) was gelukkig ook ok. Maar cardioloog kon 
geen verklaring geven voor continue zeurende pijn onder linkerborst sinds 3 maart. (Pas vanzelf 
gestopt in maand 9). 



(Later bleek dat oorzaak bij diepgelegen spier in middenrif kon liggen, ademhalingsoefeningen 
zouden hierbij helpen). 
 
NOVEMBER (maand 9) 
In 9 de maand (november) terug bittere smaak gedurende een week, alles smaakte bitter, zoals 
bij virale infectie op 3 maart, daarna drie dagen stekende pijn in tong (zoals bij herstellende 
zenuw). 
NEUS-KEEL-OOR -specialist had niet direct oplossing, dacht aan COVID, schreef 
voedingssupplement voor, dat ze ook voorschrijft bij Burning mouth patienten, in de hoop dat 
dat zou kunnen helpen bij mij. (Maar ik had absoluut geen brandende mond of pijn in de mond), 
het was meer vanuit het idee: “baat het niet, het schaadt ook niet”. 
In dec. nog eenmaal aanval van bittere smaak gehad, dan vanzelf gestopt. 
Specialiste schreef ook antibiotica voor de steeds terugkerende ontstekingen in neus. Ze had 
ook geen verklaring voor continu droge mond/dorst, tranende ogen. 
 
Hetzelfde voor FYSISCHE geneeskunde-dokter, ze zei dat de spierpijn veel voorkomt bij COVID 
patienten en stelde EMG test voor om te zien of er schade is aan zenuwen en spieren ( 
onderzoek van HHart en UZLeuven). De test was ok. 
En KINE zou ook kunnen helpen, 18 beurten voorgeschreven. 
 
Ik had (gelukkig) nooit longproblemen gehad, heb niet in ziekenhuis gelegen, en heb geen last 
van vermoeidheid of kortademigheid. 
Longonderzoek bij PNEUMOLOOG was ok. 
Maar al mijn klachten zijn overduidelijk het resultaat van de infectie op 3 maart. De term het 
post-virale anesthie wordt nu gebruikt. Artsen zullen nooit in hun verslag COVID zetten, als er 
geen positieve test (of antistoffen) geweest is. Dus “post-virale ... syndroom”, “ verdacht 
COVID”.... 
Dit is heel frustrerend voor patiënt!! 
 
De neuroloog verwees me uiteindelijk door naar een INTENSIVIST, omdat die meer ervaring met 
COVID had. 
Testen voor eventuele auto-immuune onderliggende ziekte leverden niets op. 
“Hoogstwaarschijnlijk COVID gehad, maar enkel via peperdure test kan dit na 9 maanden nog 
achterhaald worden”. 
 
Corona-blues gehad gedurende 1 week in november, kan het virus ook depressie veroorzaken? 
(Nog nooit depressief geweest eerder). Of kreeg ik coronadip door het ongeloof/onbegrip van 
artsen? 
 
HUISARTS schreef dan nieuwe medicatie tegen neuropatische pijnen voor ipv. de Gabapentine, 
duurde wel even voordat die werkten. Intussen heb ik dan last gekregen van zware maagzuur- 
oprispingen en zeer droge mond (10- tal keren ‘s nachts opstaan om te drinken), zodat ik ook 
met deze medicatie moest stoppen. 



Medicatie gaf telkens erge bijwerkingen vanuit mijn maag-/darmstelsel, dat is blijkbaar 
overgevoelig geworden na zes maanden darmproblemen!!! 
 
Ik hoopte dat ik in mijn 10de maand, december, na de virale infectie kon ingaan zonder de 
spierpijn en stekende pijn in liezen. Niet dus. 
Als de mist uit mijn hoofd is verdwenen wou ik misschien ook nog de geheugentest doen, nu 
was het wat te veel aan het worden en wilde ik eerst van de pijn afraken. 
In de loop van het vroege najaar zijn deze klachten echter overgegaan, dus zal niet meer nodig 
zijn. 
 
Blijkbaar zijn er verschillende variaties en combinaties van klachten... 
Ik las in buitenlandse studies dat lange-termijnklachten eerder bij vrouwen voorkomen, door 
verschil met mannen in het lichamelijk systeem? 
Alle specialisten zeiden: “geduld hebben, uiteindelijk gaat het over, kan alleen lang duren”. Tot 
nu toe schijnt dat te kloppen. Volgens mij omdat ik geen achterliggende gezondheidsproblemen 
heb en zeer gezonde en sportieve levensstijl (beweging is !!!!), en ook de kans om het wat 
rustiger aan te doen, dat helpt natuurlijk.  
Positief is dat ik wegens dat venijnige virus volledig doorgelicht ben en steeds bevestiging kreeg 
dat er geen achterliggende problemen zijn gevonden. Op mijn 62 is dat leuk te horen, maar 
geeft geen antwoorden of perspectief. 
Het coronavirus is volgens mij een Trojaans paard dat je lichaam wordt binnengesmokkeld en 
heel je systeem en zenuwstelsel ontwricht. Enfin, zolang het geen onherstelbare schade 
aanrichtte, blijf ik positief. 
 
Ik heb wel het geluk gehad dat verschillende specialisten mijn klachten wel serieus namen 
(buiten mijn huisdokter in juli die toen wel eerlijk toegaf dat hij nog niets van COVID afwist). 
De boodschap van de UZ Leuven- prof. op Terzake van 5 okt. (“Lange termijn psychosomatische 
klachten worden veroorzaakt door de context, niet door het virus”), heeft mij erg geschokt. 
In het buitenland daarentegen staat men hier blijkbaar verder. Daar luistert men naar deze 
lange termijnklachten na milde COVID-infectie en probeert eruit te leren, om te kunnen 
anticiperen naar toekomst toe.  
De term ‘milde’ infectie zou echt eens veranderd moeten worden! 
 
DECEMBER 2020 (maand 10): 
In dec. op raadpleging geweest bij INFECTIEZIEKTEN op Gasthuisberg voor ‘second opinion’, er 
waren te veel diagnoses gesteld telkens met bedenkingen en vraagtekens bij door verschillende 
specialisten, uiteindelijk zeiden ze “hoogstwaarschijnlijk COVID”, maar wij hebben niet genoeg 
ervaring hiermee om je het juiste advies te geven en je vragen te beantwoorden....”. En 
Intensivist sprak over “Cortisonen, tegen de epileptische aanvallen”. (Ik heb nooit epilepsie 
gehad en was niet enthousiast over cortisonen). 
De prof van infectieziekten zei in december op raadpleging dat ze op Gasthuisberg pas vanaf de 
zomer wisten dat coronavirus ook op de darmen kan slaan. En dat dat bij mij 
hoogstwaarschijnlijk het geval geweest is.  



Eindelijk een bevestiging van iets wat ik al maanden doorhad. Zonder positieve test blijft het 
echter bij “hoogstwaarschijnlijk COVID”, een officiële erkenning zou echt helpen voor het 
mentale welzijn!!! 
Ook bevestigde hij dat ik geen achterliggende ziektes heb. En dat er nog geen medicament 
gevonden is voor de spierpijn. Cortisonen niet nodig volgens hem. 
Maar klachten van de laatste maanden zouden “psychosomatisch” zijn (“Het kan toch niet dat je 
nog klachten van spierpijn en zenuwpijn hebt na meer dan 9 maanden, het virus is toch al lang 
uit het lichaam volgens de verschillende bloedtesten...”)! 
Dat kan wel allemaal waar zijn, het virus is uit het bloed volgend alle bloedtesten, maar het 
voelt zo niet aan, is dat virus echt weg uit mijn lichaam? Volgens buitenlandse studies kunnen 
de Post-Covid klachten echt wel zolang duren!! 
 
De tegenstellende adviezen zijn erg verwarrend: “wel/niet cortisonen????” 
Er was bij mij ook geen geïntegreerde aanpak, elke specialist probeerde vanuit eigen 
specialisatie te helpen, maar het zien van het totale plaatje en 1 coördinatiepunt is volgens mij 
essentieel. Nu heb ik voor alle onderzoeken zelf initiatieven moeten nemen en werd ik verder 
als een heet hangijzer van de een naar de ander doorgestuurd. 
 
De stekende pijn die ik al sinds 3 maart heb in mijn liezen en billen was er nog altijd gedurende 
heel de maand december, de knagende spierpijn evenals de stekende pijn in armen ook, die 
verergerde zelfs als ik mijn armoefeningen van kine doe. Ik wilde er mee stoppen of massage 
vragen ipv oefeningen. Na een gesprek met KINESISTE zei ze dat mijn lichaam nog niet klaar was 
voor de extra armoefeningen, ze vond dat “Mijn lichaam eerst moest kalmeren”, ze heeft mij 
een weldoende nekmassage ((FACIA-massage) gegeven. Zolang ik nog de spierpijn in mijn armen 
heb volstaan mijn dagelijkse bezigheden, extra oefeningen zijn er te veel aan. 
(Kan het virus nog in mijn zenuwbanen of hersenen zitten??? Of is het gewoon het zenuwstelsel 
dat nog overhoop ligt? Of mijn lichaam dat over reageert?) 
 
JANUARI 2021 (11de maand) 
Intussen was die stekende pijn in januari terug geëvolueerd naar brandende pijn in schouders 
en stekende pijn in kaken, en vreesde ik voor weer een aanval in achterhoofd. 
Via vele wandelingen in frisse lucht heb ik de opkomende ontsteking uiteindelijk kunnen 
stoppen. Verder begon ik alles te vermijden wat klachten zou kunnen uitlokken. Wat ook weer 
verkeerd bleek, na gesprek met psychologe en met kinesiste laat ik eerst mijn nek masseren, 
totdat de pijn daar weg is, en dan, stap per stap beweging terug opbouwen, met nadruk op 
“juist doseren”.  
De kinesiste vertelde mij dat alle COVID-patiënten die ze over de vloer krijgt hetzelfde 
basisprobleem hebben: “Het lichaam komt in het rood bij de minste inspanning. Ze zegt dat het 
lichaam eerst tot rust moet komen, dan stap per stap terug opbouwen. Ze wil zeker ook 
bewegingsangst vermijden”. 
 
Ik vraag mij af wat er na deze acute fase waarin mensen op intensieve voor hun leven vechten, 
nog gaat volgen: een bewustwording dat de milde infectie lange-termijn klachten kan opleveren 
die tot bijna een jaar kunnen aanslepen en het voor deze patiënten moeilijk maakt gedurende 



die tijd op hun normale niveau te functioneren en, bij voortdurend onbegrip, misschien zelfs 
depressief geraken...? Gezien de grote massa infecties, 10 percent van besmette personen, wat 
voor invloed zal dat hebben op onze economie? 
 
Ik vulde geen vragenlijsten meer in, halverwege stopte ik steeds met het gevoel: “toch niet echt 
representatief voor mij, eerder voor longpatiënten”. 
Maar nu is eindelijk door UZ Antwerpen een onderzoek gestart naar maag/darmproblemen en 
prikkelende darmen na COVID infectie, aan dit onderzoek werk ik wel mee. 
 
Uiteindelijk zullen de laatste klachten (zenuwpijnen en spierpijn) ook wel overgaan 
veronderstelde ik, zoals de andere klachten, ik had er goede hoop op. De misselijkheid en 
duizeligheid zijn bij mij echter nieuw, sinds januari. Aangezien mijn maag geen pillen kan 
verdragen wel vervelend. Blijkbaar komen er na al die tijd nog nieuwe klachten bij.... 
 
Mijn vertrouwen in UZ Leuven is verder nog geschaad: specialist Infectieziekten die de bal 
terugkaatst naar patiënt (“psychosomatische klachten”) ipv eerlijk toe te geven dat ze het nog 
niet weten. Ik kreeg ook geen antwoord op verschillende mails naar Leuvense virologen. 
Mijn kinesiste heeft gelukkig een meer pragmatische benadering. De Facebook zelfhulpgroep 
Corona - langdurige klachten heeft mij ook veel ondersteuning en herkenning gegeven!!!  
Ik heb deze groep tweemaal tijdelijk verlaten, de eerste maal omdat ik de indruk had dat het 
enkel om longpatiënten ging, maar dat veranderde naarmate het bewustzijn kwam dat COVID 
een systeemziekte is. De 2 de maal omdat ik er tijdelijk door zat. 
 
Begin FEBR. 2021: 
Laatste bezoek aan NEUROLOOG. Ze zei dat ze nu vele COVID-patiënten binnenkrijgt. De 
klachten zijn echt wel “reel” volgens haar, niet psychosomatisch. Maar er is nog onvoldoende 
onderzoek gedaan, ze weten nog niet wat alle mogelijke effecten van COVID juist zijn op hele 
lichaam, ze kunnen hiervoor dus nog niet de nodige tests doen.... 
Ze kon niets meer voorstellen, ze kon mij echt niet verder helpen.  
“Best is gewoon te aanvaarden dat je niet meer dezelfde bent.” (Zoals zovele COVID-patiënten 
met langdurige klachten).  
Dit was even slikken, maar tenminste eerlijk. 
Ik vroeg nog: “Hoe gaat het dan met die andere patiënten?”.  
Antwoord: “Velen krijgen een depressie”. 
 
De neuroloog verwees ook naar Mind and Body, maar ik had al een gesprek met hun 
PSYCHOLOOG achter de rug, die zei dat hun therapie voor mij niet direct nuttig was, ik deed al 
automatisch wat ze daar aan de mensen aanleren (veel bewegen, doseren, kine, sociale 
contacten, kalmer aan doen...). Dit zijn wel allemaal zaken die volgens mijn ervaring echt 
belangrijk zijn!! 
 
Voor mijn zenuwpijnen durfde de neuroloog geen andere medicatie meer voorschrijven, zoals 
bijv. morfinepleisters: “Morfine mag niet als je nog klachten hebt na virale infectie”. Door de 
langdurige darmklachten is mijn maag/darmstelsel echter overgevoelig geworden.. 



Dus mijn laatste optie voor de zenuwpijnen is dan de pijnkliniek van UZ Leuven in Pellenberg, ik 
heb eind febr. intakegesprek. De neuroloog vertelde ook dat ik via de pijnkliniek meer 
terugbetaalde kine kon krijgen dan 18 beurten! 
 
Tenslotte zei de neuroloog nog dat “men nu de vergelijking begon te maken met het 
windpokkenvirus, dat wel nog aanwezig blijft in je lichaam en veel later dan ‘zona’ kan 
veroorzaken”. Maar men is nog volop bezig met onderzoek mbt coronavirus in hersenen.... 
 
Midden FEBR. 2021: 
De FACIAmassage van KINE helpt echt, maar slechts tijdelijk. Alles zat muurvast in nek en 
schouders, door massage kwam alles langzaam los, stekende pijn in billen via liezen en 
schouders is zelfs gedurende enkele dagen verdwenen na 4 de beurt. Maar telkens als ik denk 
dat het nu gaat beteren komt er terugval. 
 
Ik denk dat ik nu, op 23 febr., kan zeggen dat het na een jaar wat beter gaat dan een half jaar 
geleden, omdat bepaalde symptonen verdwenen zijn (darm en maagklachten), maar de 
zenuwpijnen en spierpijnen blijven toch nog altijd aanwezig... 
 
Volgens specialisten (daar is wel eensgezindheid over) duurt het 1 jaar vooraleer ik volledig 
terug de oude zal zijn (omdat de klachten ook 1 jaar duurden). 
 
Hopelijk kan de PIJNKLINIEK helpen... 
 
Ik wens iedereen met lange-termijnklachten na zogenaamde ‘milde COVID-infectie’ veel geduld, 
begrip van anderen, erkenning en uiteindelijk volledig herstel toe (of anders aanvaarding). 
 

Helga, 62 jaar, 0476 271 411 


