
Longfonds heeft vanaf mei 2020 gebouwd aan een 
succesvol en digitaal interactief patiëntenplatform: 
coronaplein.nu. Dit laagdrempelige platform biedt 
mensen met langdurige coronaklachten:
• Betrouwbare informatie
• Lotgenotencontact 
• Advies en ondersteuning bij herstel

Samen met de patiënten zelf, de wetenschap 
en relevante stakeholders uit het zorgveld 
hebben we met coronaplein in korte tijd flink 
wat mijlpalen bereikt. 

Factsheet 
Coronaplein.nu 
het patiëntenplatform voor 
mensen met Long Covid

Enkele feiten en cijfers op een rijtje:

• Ruim 3 miljoen bezoekers sinds mei 2020.

• Iedere dag bezoeken meer dan 17.000 mensen coronaplein.nu.

• De video’s en webinars op coronaplein trekken tienduizenden kijkers. 
 Het eerste webinar over herstel na corona is inmiddels meer dan 37.000 keer bekeken. 

• Mensen met Long Covid en hun naasten vinden er veel erkenning en herkenning. 
 Judith: ‘Door het contact met lotgenoten op de site besefte ik: ik ben niet de enige.’ 

• Waardevolle interactie tussen lotgenoten onderling en met zorgverleners via ‘In Gesprek’ 
 (9.500 accounts), stel een vraag en de chat.

• Samenwerking op inhoud met o.a.:
 - Een gebruikersraad met ervaringsdeskundigen;
 - De facebookgroep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’ (22.900 leden); 
 - Patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland, 
  Hersenstichting, Hartstichting en reuksmaakstoornis.nl;
 - Long Alliantie Nederland (LAN);
 - C-Support.

• Op basis van ervaringen en behoeften van patiënten via coronaplein bijgedragen aan o.a.: 
 - De regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten; 
 - De handreiking voor de behandeling en begeleiding van mensen met langdurige coronaklachten.

• Ervaringsdeskundigen met Long Covid hebben het patiëntperspectief ingebracht bij 67 specifieke projecten:  
 ontwikkeling van richtlijnen (9), voorlichtingsactiviteiten (23) 
 en wetenschappelijke onderzoeken (35). 

• Peilingen via coronaplein hebben geleid tot wetenschappelijke publicaties 
 (peer reviewed) over de aard van de gezondheidsproblemen die mensen ervaren. Die publicaties 
 waren aanleiding tot veel media-aandacht, ook internationaal van CNN en BBC.  

• Opzet van coronapanel: een groeiende groep van inmiddels dik 500 mensen 
 met Long Covid of hun naasten die vragenlijsten invult en/of meewerkt aan interviews. 
 Onder andere te gebruiken door externe onderzoekers en (zorg-)professionals. 
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https://coronaplein.nu
https://coronaplein.nu
https://coronaplein.nu/webinars
https://coronaplein.nu/informatie/zorg-en-onderzoek
https://coronaplein.nu/ervaringen/denk-jij-mee/meedoen-aan-het-coronapanel

