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In deze nieuwsFlits:
Deeluitkomsten van programma COVID-19 en werk
Vernieuwde handreikingen COVID-19 en werk
Webinars infectiezieken en werk (terugkijken)
Overzicht ontwikkelingen COVID-19 en werk

Deeluitkomsten van programma COVID-19 en werk
Het programma COVID-19 en werk is gericht op het ontwikkelen van voorlichting en
scholing rond COVID-19 en werk. Parallel daaraan vindt een kortlopend onderzoek (6
maanden) plaats naar belemmerende en bevorderende factoren rond werkbehoud en
werkhervatting bij langdurige coronaklachten. We delen hierbij enkele deeluitkomsten:

werkhervatting bij langdurige coronaklachten. We delen hierbij enkele deeluitkomsten:
Webinar COVID-19 en werk: kick off van het programma (26 april 2021)
Aandachtspunten COVID-19 en werk voor voorlichting en scholing COVID-19 en
werk volgens ervaringsdeskundigen, werkgevers en professionals (nov 2021)
Belemmerende en bevorderende factoren bij werkbehoud en werkhervatting: de
visie en ervaringen van nazorgadviseurs C-support (jan 2022)
Behoeften en kennishiaten COVID-19 en werk volgens stakeholders (jan 2022)
Werkgeverszaken: hoe werkgevers hun medewerkers met long covid kunnen
steunen (feb 2022)
De deeluitkomsten en meer informatie over het kortlopend onderzoek COVWORKS
zijn ook op de website van het programma COVID-19 en werk te vinden.

Handreikingen COVID-19 en werk
Ben je als werkende (loondienst, ZZP), werkgever of professional op zoek naar meer
informatie hoe je met langdurige coronaklachten het werk kunt opbouwen en
behouden? Lees de eerste inzichten hierover in de handreikingen COVID-19 en werk.
Centrum Werk Gezondheid ontwikkelde deze handreikingen samen met vele
(ervarings)deskundigen, C-support en steun van SZW.

Webinars infectiezieken en werk (terugkijken)
Vanuit het project ‘SterQ aan het Werk’ zijn de afgelopen maanden drie webinars
georganiseerd met als doel: het versterken van de eigen regie bij werk voor mensen
met een infectieziekte.
Webinar 1: UWV, verzekeringsarts en wet poortwachter: wat moet ik weten als
werknemer?
Presentatie en terugkijk link
Webinar 2: Vermoeidheid, energie en werken: hoe ga je hiermee om? (69 min)
Presentatie en terugkijk link
Webinar 3: Werk en inkomen: waar heb ik recht op als ik ziek ben?
Presentatie en terugkijk link
De organisatie lag in handen van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Lectoraat
Arbeid Gezondheid en Centrum Werk Gezondheid, in opdracht van C-support, Qsupport en patiëntenvereniging Q-uestion.

COVID-19 verandert het werk
De coronatijd maakt dat we anders zijn gaan werken. Welke maatregelen nemen
bedrijven? Welke invloed heeft dit op ons? En wat betekent het voor mensen met een
chronische aandoening die werken in coronatijd? Een verkenning die we uitvoerden
met steun van Instituut Gak geeft eerste inzichten vanuit binnen- en buitenland. We
hebben ook specifiek bedrijven in Bergamo bevraagd, de eerste regio binnen Europa

hebben ook specifiek bedrijven in Bergamo bevraagd, de eerste regio binnen Europa
die getroffen werd door de coronapandemie.
Ga naar het artikel COVID-19 verandert het werk
Lees de Bergamo COVID-19 papers

Cijfers long COVID C-Support
Op basis van de vele duizenden mensen met long covid die ze begeleiden heeft Csupport allerlei data op een rijtje gezet. Zoals:
Veelvoorkomende klachten
Klachten naar leeftijd
Hulpvraag naar leeftijd
Meer informatie: https://www.c-support.nu/feiten-en-cijfers/

Ontwikkelingen postcovidsyndroom en werk
Afgelopen tijd gebeurde veel op het gebied van COVID-19 en werk. We geven enkele
links hieronder weer:

links hieronder weer:
Erkenning postcovidsyndroom als aandoening – rapport
Gezondheidsraad
Meldpunt long covid zorg en onderwijs FNV - meldpunt
Radar uitzending long covid met FNV en Pieter Omtzigt – fragment long
covid
Ronde tafel gesprek Tweede kamer long covid olv Wieke Paulusma D66
– debat
UWV informatie over long covid en WIA - website
Adequate beoordeling van long covid bedrijfs- en verzekeringsartsen TBV
Long COVID als beroepsziekte – NCvB
Long COVID, gevolgen (ook voor werk) en uitdagingen voor de zorg –
NTvG artikel
Long COVID, who cares – blog verzekeringsarts Jim Faas in Medisch
Contact
De lange adem van corona – De Groene Amsterdammer

Ondersteund door de ministeries van SZW en VWS

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
Dit bericht is gestuurd naar tamara@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.

