
Van: COVID19 en werk noreply@centrumwerkgezondheid.nl
Onderwerp: nieuwsFlits COVID19 en werk, oktober 2021

Datum: 27 oktober 2021 om 12:00
Aan: Tamara Raaijmakers t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl

 
 

nieuwsFlits COVID19 en werk, oktober 2021
[VIEWBROWSER]

 

In deze nieuwsflits:

SZW over COVID en werk
D66 en 10 punten plan COVID en werk
Webinar COVID-19 en werk
Webinar aandacht voor arbeid in de ziekenhuiszorg
Webinar technologische innovaties voor werkbehoud

Directeur Generaal Werk van SZW over COVID en werk

Het ministerie van SZW is op diverse manieren bezig met het thema langdurige
coronaklachten en werk.



De heer Kaatee, Directeur Generaal Werk,  opende het Fit for Work webinar COVID-
19 en werk op 29 september 2021.
Bekijk de bijdrage van Stan Kaatee.  (6 min)

Wieke Paulusma D66 en 10 punten plan COVID en werk

Tweede kamerlid en ervaringsdeskundige Wieke Paulusma (D66) heeft een 10
puntenplan Long COVID geschreven, waarin ook aandacht is voor werk. Op het Fit for
Work webinar COVID-19 en werk van 29 september, gaf ze een uitgebreidere
toelichting. Over enkele punten uit haar 10 punten plan gingen we met elkaar in
gesprek. Haar hoofdboodschap: onderzoek, onderzoek, onderzoek. maar ook
lotgenotencontact en steun. Het gaat om de mens achter de cijfers.

Bekijk meer informatie over:

het 10 punten plan Long COVID
de kabinetsreactie VWS op het 10 punten plan Long COVID
De toelichting van Wieke Paulusma (8.51 min).

Webinar COVID-19 en werk

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expUVFRXUANUAhQHWFYGHVcMVwQZV1dUWklWBwVUAVRSAlYFUFUeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expXUFRVUwQAAxRSC1RRHVcBBFYZVFJXAUlSUFUOAAIGUVtSBAYeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expXAwZQBAoHVBRXCFMBHVdQUlEZVAcFWklSU1xVV1gKVVEGVVIeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expUVFRXUANUAhQHWFYGHVcMVwQZV1dUWklWBwVUAVRSAlYFUFUeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg


Op woensdag 29 september vond het webinar COVID-19 en werk plaats. Het is het
tweede webinar in een reeks van sessies over werkbehoud bij chronische
aandoeningen van Fit for Work. Een samenwerking tussen Beatrixoord Arbeid BV,
SPRINT, ZZP Nederland en Centrum Werk Gezondheid.

Ben je benieuwd naar beleid (overheid/politiek) en maatregelen rond long
covid?

Heb je interesse in specifieke werkgerichte interventies bij milde en ernstige
coronaklachten?

En wil je breder inzicht hebben hoe het werken in coronatijd is veranderd, en
wat dit betekent voor werken met een chronische aandoening? 

Dan is terugkijken van dit webinar voor jou de moeite waard.

 

Met bijdragen van onder meer:

Stan Kaatee, Directeur-generaal Werk ministerie van Sociale Zaken en Werk
Wieke Paulusma, Tweedekamerlid D66 en ervaringsdeskundige COVID-19
Bas Sorgdrager, Bedrijfsarts Beatrixoord Arbeid
Ronald Stevens, Directeur Beatrixoord Arbeid BV en coördinator Fit for Work

Noord
Tamara Raaijmakers, Projectmanager Centrum Werk Gezondheid

Bekijk het webinar in het geheel of in fragmenten via deze link. (1uur 15 minuten)
Ook de presentaties zijn afzonderlijk beschikbaar.

Webinar aandacht voor werk in de spreekkamer – 16 november 2021

Meer en meer hebben zorgverleners oog voor het werk van hun patiënten. In dit
webinar hoor je de ervaringen van diverse zorgverleners hoe zij dit aanpakken, en wat
dit de patiënten én de zorgverlener oplevert. Voor zorg-, arboprofessionals en
professionals die interesse hebben in het thema arbeidsgerichte zorg en arbocuratieve
samenwerking.

Met bijdragen van onder meer:

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expUVFRXUANUAhQHWFYGHVcMVwQZV1dUWklWBwVUAVRSAlYFUFUeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg


Werk als behandeldoel in de zorg:  Target@Work
Tamara Raaijmakers, programma manager Centrum Werk Gezondheid

Bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten: BAAN
Annemieke Visser, Senior onderzoeker UMCG

Het consultgesprek in de praktijk
Esther Salomons, Register Arbeidsdeskundige Beatrixoord Arbeid

Bedrijfszorg in samenhang met klinische zorg
Gert Dekker, Senior Adviseur Menzis Bedrijfszorg

In samenwerking met:

Beatrixoord Arbeid BV, ZZP Nederland, SPRINT en Centrum Werk
Gezondheid/Platform Fit for Work

Meer informatie over dit webinar en inschrijven.

Webinar werkbehoud, zorginnovatie en techniek– 16 februari 2022

De inzet van techniek kan een belangrijke schakel zijn om werken met een chronische
aandoening of ingrijpende ziekte mogelijk te maken. Laat je verrassen met inzichten
vanuit de laatste technologische innovaties. Voor iedereen met belangstelling in dit
onderwerp.

Met bijdragen van onder meer:

SPRINT
Prof.dr.ir. Bart Verkerke, Faculteit medische wetenschappen/UMCG – SPRINT
 

Movement Analysis & Smart Technology in Aging.
Prof. dr. Claudine JC Lamoth, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG –
SMART
 

Kunnen algoritmes adviseurs adviseren over duurzame inzetbaarheid?
Msc. Marianne Six Dijkstra, Saxion
 

Reliable monitoring the energy expenditure of workers without a mouth
mask; is it possible? 

 

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expWAVNQUgBdVBQMWgYHHVdRVFUZDAQHAEkAXwAHBwABUVQDU1QeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
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mask; is it possible? 
Automatically determining lumbar load exposure during work

performance
Dr. Ir. Charissa Roossien, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

In samenwerking met:

Beatrixoord Arbeid BV, ZZP Nederland, SPRINT en Centrum Werk
Gezondheid/Platform Fit for Work

Meer informatie over programma en inschrijving volgt.

Leer meer over hoe je, als professional op het gebied van arbeid en gezondheid,
praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte beter kunt ondersteunen
bij werkbehoud en terugkeer naar werk en meld je nu aan voor dit webinar.

In het webinar bespreken de docenten de volgende thema’s en geven zij handvatten
voor toepassing in de praktijk:

1. Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden
2. Rekening houden met inadequate ziektepercepties
3. Het betrekken van naasten bij re-integratie

De belangrijkste leerdoelen van het webinar zijn zijn dat jij:

1.  het onderscheidt kent tussen verschillende ziektepercepties en weet hoe
hierop te interveniëren.
2.  weet dat bij het begeleiden van re-integratie van werkenden het zinvol kan
zijn de naaste(n) te betrekken.
3.  bewust  bent van de gevolgen van het hebben van beperkte
gezondheidsvaardigheden.
4.  weet hoe beperkte gezondheidsvaardigheden herkend kunnen worden.
5.  weet hoe je  in de communicatie aan sluit op werknemers met beperkte
gezondheidsvaardigheden.

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expRV1MIAwAGURRWAAcNHVdRUVYZDFRXDklXVQVTAlQEVgcHUlceAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoAVQYJBgNdURRSDwNWHVcDVgIZVFNYX0lXAwABBVkEBFoJUQIeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg


Long covid en werk

Met steun van ministerie van SZW is dit jaar het programma COVID-19 en werk
gestart. Een samenwerking van C-support en Centrum Werk Gezondheid. Doel is
voorlichting en scholing te ontwikkelen zodat mensen met langdurige coronaklachten
aan het werk kunnen blijven.

Op de website van het programma, vind je al het volgende:

Online-informatie over corona en werk
Overzicht van beschikbare tools
Video’s over corona en werk
Webinars corona en werk, zoals het webinar long covid en werk van

Longfonds, C-support en Beatrixoord Arbeid BV die op 16 september
gehouden werd. Voor iedereen die belangstelling voor dit onderwerp heeft.

Ga naar www.werkcovid19.nl
Er is ook een projectnieuwsbrief waarop je je kunt abonneren.
En je kunt je aanmelden voor het netwerk, waarbij je uitnodigingen krijgt voor online
sessies om mee te denken bij dit programma.

Overig nieuws

UWV heeft een handig meer visueel stappenplan bij ziekte waar je datum van
ziekmelding kunt invullen. Per stap volgt dan kort de belangrijkste informatie, met wie
wat moet doen met de precieze data erbij.

Coronaplein.nu heeft een handige afbeelding die snel inzicht geeft in hoe vaak welke
klachten bij mensen met long covid voorkomen. Er is ook eenzelfde afbeelding voor
patiënten die een korte eenvoudige toelichting geeft bij de klachten.

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoGAwcBW1NWUBRQCwQDHVdXUA0ZDQQDAElRBAdQUlFRBwcGBwUeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoACVcJV1ZSVxRVCAsMHVcDAQQZDFIEC0lVUVwHV1hRBQdXAwUeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expbCQdTAQYAABRRC1dRHVcFVQMZDFRYD0lXVQYGUgVXBwQDBgkeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expVAgdUWwJXARQCX1QGHVdXBAIZDAdZX0kCA1MDBQJSV1BXVQYeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expQVwcABAJUVhQADFRXHVcCU1EZVFRZX0kBUQZTUwMDVARSV1IeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expQBgQEVFdWVhQAXVRVHVcBUAYZVFQFW0lRVAAGAVNSUFVVAAIeAFxWDAFcUwUdUVdVDBkBUAdfSVxUAg5JAwtVUVdaVAAGVVcLSApXUFYHAFIFGQEBWQFJUAMCAkkABVZaHFIGVwUAC10EC1AAAg


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 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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