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TIPS EN TOOLS

Ervaringen

Ervaringen van jonge vrouw en ondernemer: beluister hun verhaal (4.41 min) en hoe
ze ermee omgaan, wat hun tips (3.20 min) zijn

Kort artikel over hoe Misha de Bok als ondernemer omgaat met long covid

Long covid en werk, uitzending Pointer over (uitblijven) erkenning door werkgever

 

Ervaringen delen rond werk
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Ervaringen delen rond werk

Coronaplein.nu biedt een platform voor het delen van ervaringen en het stellen van
vragen

C-support komt graag in contact met mensen die hun verhaal willen delen

 

Tools

Handreikingen COVID-19 en werk met praktische tips voor werknemers, ZZP’ers,
werkgevers en zorgprofessionals. Er wordt gewerkt aan een update.

Online werkwijzer met informatie en tips voor werknemers en ZZP’ers met Q-koorts. Er
wordt gewerkt aan een uitgebreidere versie voor postinfectieuze ziekten.

Rechtwijzer rechten en plichten bij long covid voor werknemers in loondienst

Richtsnoer COVID-19 infectie en long covid – gids voor werknemers/gids voor
herstellende werknemers

COVID-19 infectie en long covid. Gids voor managers. European Agency for Safety
and Health at Work (EU-OSHA, 2021).

 

Meer tools op www.werkcovid19.nl/tools.
Mocht je een tool willen vermelden, we horen het graag via
info@centrumwerkgezondheid.nl

ONDERSTEUNING

Coronaplein.nu voor onder andere informatie, lotgenotencontact, het delen van
ervaringen. Ook over werk.

C-support ondersteuning aan werknemers en ZZP’ers met langdurige coronaklachten.
Ook werkgevers en professionals kunnen met vragen terecht.
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KENNIS

Kennisbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - voor (arbo)professionals

COVID als beroepsziekte: meest gemelde beroepsziekte in 2020 is COVID-19, ofwel
besmetting met het coronavirus in de werksituatie

Long covid: veel voorkomende klachten, feiten en cijfers inzichten op basis van de nu
circa 7.500 aanmelden bij C-support

Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS
CoV-2 infectie (PASC) dynamische leidraad NVAB. Binnenkort start herziening. C-
support en Centrum Werk Gezondheid maken onder andere deel uit van projectgroep
herziening.

UWV en C-support samenwerking voor een goede beoordeling van long covid

Webinars voor werknemers met long covid

Webinar long covid en werk van Longfonds, C-support en Beatrixoord Arbeid BV (69
min)

COVID-19 en werk. Ervaringsdeskundige, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts bieden
informatie over verzuim en Wet poortwachter (25.13 min)

Webinars voor professionals en beleidsmakers

Webinar COVID-19 en werk, 29 september 2021 15.00-16.30 uur met inzichten over
beleidsontwikkelingen vanuit onder andere ministerie van SZW, D66 (10 punten plan),
lopend onderzoek en bespreking van cases. Webinar van Fit for Work, Beatrixoord
Arbeid BV, SPRINT, ZZP Nederland.

Trainingen en webinars van C-support . Zo verzorgde C-support recent een bijdrage
aan een webinar van de NVvA waar zo’n 450 arbeidsdeskundigen aan deelnamen.
Doel was om kennis over C-support en arbeidsgerelateerde casuïstiek te delen.
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Doel was om kennis over C-support en arbeidsgerelateerde casuïstiek te delen.

Webinar voor eenieder met belangstelling in langdurige coronaklachten en werk

Online sessie COVID-19 en werk. Ervaringsdeskundigen en experts aan het woord
over COVID-19 en werk, vanuit programma COVID-19 en werk van C-support en
Centrum Werk Gezondheid

We houden webinars bij op www.werkcovid19.nl/webinars.
Mocht je een webinar willen vermelden, we horen het graag via
info@centrumwerkgezondheid.nl

BELEID

10 punten plan Long COVID D66. Met oproep aan minister van VWS om werk te
maken van long covid

Petitie Patiëntengroep Long Covid Nederland (PASC). Met oproep om erkenning,
gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid

Kamerbrief met reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long COVID

 

ONDERZOEK

Er is een aanvraag ingediend bij ministerie van SZW om het programma COVID-19 en
werk uit te breiden met een kortdurend onderzoek om zo meer onderbouwde cijfers te
krijgen over long covid en werk, mogelijke verschillen tussen mensen en eerste
inzichten in effectieve interventies.

Davisa H, Assaf G, McCorkell L et al (2021). Characterizing long COVID in an
international cohort: 7 months of symptoms and their impact. E ClinicalMedicine 000
(2021) 101019

NIHR (National Institute for Health Research) (2020) Living with COVID-19

Rondia K (2021). Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE),
België. Het perspectief van patiënten met langdurig covid. (Vlaamse facebookgroep)

Publicaties over long covid en werk onderzoek verzamelen we op
https://werkcovid19.nl/artikelen.

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expSCAYEUgEDAhQBWlNSHVcMBgAZVFdZCklSXwEHUFkFAwMEBwkeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoEAVYBVAFUBBQHWwZSHVcMAwQZDAYFXElUVlYBUwVRAgZQAQQeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
mailto:info@centrumwerkgezondheid.nl
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expXUFRVUwQAAxRSC1RRHVcBBFYZVFJXAUlSUFUOAAIGUVtSBAYeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoECAcDBwJQVBQNXQNQHVcNUQcZDQFRAElVBQIDVgUKXlMHAwMeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expXAwZQBAoHVBRXCFMBHVdQUlEZVAcFWklSU1xVV1gKVVEGVVIeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoGAQMEB1FQBBQACAdQHVcDUlYZDQFXCUlRVVwBU1AKV1ZUWwAeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expTAFZVBwJXChQGXFEEHVdQXAAZVFNXXUkCU1UDVAIHXwNVUVUeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expQVwABVFRXUBQDCVRQHVdWB1YZV1IAAEkBUAEEB1NVAlUHBggeV1EECAwBUA0dBQVXUhkBV1YASV0HUQBJAlEHA1VRUFoKUVBbSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://werkcovid19.nl/artikelen


Mocht je een artikel hebben dat het vermelden waard is, dan horen we het graag via
info@centrumwerkgezondheid.nl

NETWERK

Brainstormsessies

Met dank aan velen van jullie, hebben er in juli, augustus en september 2021 online
brainstormsessies plaatsgevonden. In totaal hebben negen online sessies
plaatsgevonden:

Aan de twee sessies met ervaringsdeskundige werknemers namen in totaal
16 mensen deel.

Aan de vijf sessies met een gemêleerd gezelschap van professionals (arbo,
zorg, re-integratie) namen in totaal 30 mensen deel.

Daarnaast heeft er een sessie plaatsgevonden met acht nazorgadviseurs
van C-support

En een sessie met zeven werkgeversvertegenwoordigers

Deze sessies leveren een eerste inventarisatie van behoeften en kennishiaten op die
we gebruiken bij de ontwikkeling van voorlichting en scholing vanuit het programma
COVID-19 en werk.
In een volgende nieuwsbrief, geven we een korte samenvatting.

 

Gezocht: Zzp’ers met coronaklachten
Centrum Werk Gezondheid en C-support ontwikkelen informatie over werken met
corona.  Ook voor ZZP’ers. Ben je ZZP’er? En heb je last van langdurige
coronaklachten? Meld je dan voor de online brainstorm op woensdag 6 oktober 2021
van 16.00-17.00 uur via info@centrumwerkgezondheid.nl

Het gaat om een online brainstorm van een uurtje met de volgende vragen:

1. Tegen welke problemen loop je aan in het werk? 
2. Welke oplossingen heb je gevonden om te kunnen werken met
coronaklachten? 
3. Welke onderwerpen vind je belangrijk voor voorlichting over corona en werk
voor ZZP’ers?

Wil je je verhaal delen, maar kun je niet op 6 oktober deelnemen? Mail dan
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Wil je je verhaal delen, maar kun je niet op 6 oktober deelnemen? Mail dan
naar t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl. Dan neemt Tamara Raaijmakers
contact met je op voor een telefonisch gesprek.

Meer informatie over het programma COVID-19 en werk waar ook ZZP Nederland bij
betrokken is: www.werkcovid19.nl

Deze oproep verschijnt deze week ook in de nieuwsbrief van ZZP Nederland.
 

Deze nieuwsbrief verschijnt als onderdeel van het programma COVID-19 en werk. Het programma is
gericht op werkhervatting en werkbehoud bij langdurige coronaklachten door het bieden van

informatie, voorlichting en scholing aan werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden,
arbozorgprofessionals en zorgprofessionals.

Meer informatie: www.werkcovid19.nl  

Meer informatie over  het netwerk

 

Ondersteund door de ministeries van SZW en VW

Dit bericht is gestuurd naar t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl omdat je betrokken bent bij een van de
projecten of omdat je op de NieuwsFlits Werken met of na COVID-19 bent geabonneerd.

Deze NieuwsFlits naar iemand anders sturen: klik op doorsturen. 
Verander je persoonlijke: klik op instellingen

Als je op 'uitschrijven' klikt, sturen we je geen nieuwsflitsen meer.
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