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Onderwerp: COVID-19 en werk nieuwsFlits, september 2022
Datum: maandag 12 september 2022 om 14:41:33 Midden-Europese zomerEjd
Van: Centrum Werk Gezondheid
Aan: Tamara Raaijmakers

   
COVID-19 en werk nieuwsFlits, september 2022

 

Nieuwe animaties over inkomen en wetgeving bij ziekte 

In minder dan 2 minuten de belangrijkste zaken over:

Inkomen bij langdurig uitval van werk
Wet verbetering poortwachter
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De animaties zijn ontwikkeld binnen het programma COVID-19 en werk van Centrum Werk
Gezondheid en C-support in samenwerking met UWV, met steun van ministerie van SZW.

Inhoudelijk hebben onder andere werkenden met langdurige coronaklachten,
verzekeringsartsen, arbo- en zorgprofessionals en communicatiedeskundigen bijgedragen.

Eerder verschenen animaties over:

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoDVFZTVldWVxQECwBSHVcGBlYZVwRXD0lUUFNQVwMKAFcGVlQeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expbAgZTVFZTVBQGCwtSHVcAAQ0ZDFNTWkkBUwUCUlNXBVcJAFMeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expSCVMAWlAABhQAXQdSHVdUVQQZDVJTCkkHAgAAUwICAlIAW1QeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
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Eerder verschenen animaties over:

Gesprek over werk
Gesprek met de bedrijfsarts
Dagverhaal

Alle animaties zijn te vinden via:

Tools op de website werkcovid19.nl
Toolbox Werk en Long COVID van C-support

De toolbox biedt ook online lessen die professionals kunnen gebruiken in voorlichting en
scholing.

De handreikingen langdurige coronaklachten en werk zijn
geactualiseerd

De handreikingen bieden praktische informatie voor werknemers, zelfstandig werkenden,
werkgevers en zorgprofessionals gericht op werkhervatting/werken met langdurige klachten na
COVID-19.

De inhoud is gebaseerd op kennis en ervaringen van werknemers en zelfstandig werkenden
met langdurige coronaklachten, werkgevers, arbo- en zorgprofessionals en andere
deskundigen, aangevuld met inzichten vanuit onderzoek zoals over long covid en werk en
inschattingen van het aantal werkenden met langdurige coronaklachten.

De Handreikingen langdurige coronaklachten en werk zijn met steun van ministerie van SZW
tot stand gekomen.

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expRUgMCUgsBBBRXAQQAHVcAUwAZVFVSC0lSV1NQUAIBVQQJA1MeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoHUwRTAAUGCxRWCwFSHVdRU1EZV1dVX0lRUgIPBVMDAlMIW1UeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expbVQNUWlFSCxQFDQBWHVcFA1EZVFcAW0lRVwEOBVEGBFYHWwgeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expTU1QFVQJTAxRXXQUEHVcAVgMZVwBTXElTUFUGAVgHAwECVAIeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoEB1pTBwVVVhQHXFRSHVdTV1UZDVZYD0lVA1ICUwQEAlQBA1ceBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
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Omgeving speelt belangrijke rol in werkhervatting bij
langdurige coronaklachten

Steun van je omgeving, van je leidinggevende, van collega’s maar ook van thuis, spelen een
belangrijke rol bij werkhervatting met langdurige coronaklachten. Maar ook hoe je loopbaan er
vóór corona uitzag, of je kunt experimenten in je werk en welke rol je als werknemer zelf pakt
maken uit. Dit volgt uit kwalitatief onderzoek onder twintig werknemers met langdurige
coronaklachten.

Op basis van onderscheidende factoren, is het mogelijk om profielen aan te geven van type
werkhervatting waarbij bepaalde kenmerken wel of niet aanwezig te zijn.  

De resultaten van het onderzoek, de tien factoren en werknemersprofielen vindt u in dit artikel.

Het onderzoek maakt deel uit van COVWORKS, een kortlopend onderzoek rond COVID-19 en
werk met steun van ministerie van SZW.

Interessante publicaties en ontwikkelingen

1 op de 8 Nederlanders houdt langdurig klachten na corona.
Volgend uit het langlopend meerjarig Lifelines onderzoek van
UMCG. Mensen zonder corona maken ook deel uit van deze
studie. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen de
gevolgen van langdurige coronaklachten en de gevolgen van
coronamaatregelen.
9 op de 10 patiënten houden langdurige klachten na
ziekenhuisopname voor covid-19. Volgend uit onderzoek van
het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens.
Deze CO-FLOW studie gaat ook inzichten bieden rond werk, als
onderdeel van het COVWORKS onderzoek met steun van
ministerie van SZW.
PostCovidNL peiling long covid. Bij zo’n 80% van de mensen is
door long covid het werk veranderd. Bijna een kwart van de
mensen heeft te maken met ziekteverzuim. Dit volgt uit een

 

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expTAFoIA1cECxQDWAQAHVdWXFIZDFpQAUlXUgZSBlAKAlJUVQMeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expaCFEFUQcBUxQDX1cGHVcDUAYZDQFQXUkFBwYGAgUKUABQUwMeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expaCAcEWgJUBBQNCVQBHVcBBFYZDFUCW0lTUFwDVFUHBwBTVgceBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expVAFUFVldTAhRQXwYBHVcEUQIZV1sHX0kFVwVQAlUHX1RXBlUeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoEBQACV1NWVBQMAVcBHVdUVVIZDVVYWElSA1YHUVkHUVRSWwgeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
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peiling onder meer dan 2.000 mensen met langdurige
coronaklachten.
Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg. 11 vragen en antwoorden
voor arboprofessionals. NCvB en partners, 29 juli 2022.
Advies ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na covid’. Raad voor Volksgezondheid &
Samenleving (RVS). Met oproep voor ruimhartige omgang met werkenden met
langdurige klachten na covid, en in het bijzonder met zorgpersoneel dat in de frontlinie
heeft gestaan gedurende de pandemie. En kritisch te kijken naar knelpunten in de
sociale zekerheid.
C-support jaarverslag 2021 met onderdeel Werk & Inkomen. Werk staat in de top 3 van
problemen waarmee Long COVID patiënten bij C-support aankloppen.
Een vernieuwde verhouding tussen gezondheid van mens, dier en milieu na de
coronapandemie. Gezondheidsraad, Els Borst lezing door dr. Bernice Bovenkerk,
universitair hoofddocent dier- en milieu-ethiek bij de Filosofie Groep van Wageningen
Universiteit.

 

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.

POWERED BY PHPLIST

https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expVUAYGUQMHBBQMCgpQHVdRBFcZDARTX0kAUAZVAVEEV1RVUgEeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expTBFIDWgAGVBQGDwtXHVcDUQAZVwNVCklRBVxVAlRVBFdXVlQeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expQUlVSW1EAABQHDARVHVcHXFEZDFAACUkHUlcBB1dWAFMFUlceBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=exoACVcJV1ZSVxRVCAsMHVcDAQQZDFIEC0lVUVwHV1hRBQdXAwUeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expRVFZSAQNTVBRQDgoEHVcNBAwZDVRUAUkCXgZVVVICVFdXUVMeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expQAFtXW1NWBRQMAQQCHVcMBlcZDFNWWEkGUVYOAVkDX1oBWlceBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expUUwEJVlQGAhQBCwJVHVcFUgIZV1VUDUlQVlEPAAdRBFQIAAUeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expUAFYAAQVdBRQEX1BSHVcHUlUZDVBWCkkAUlcGB1EBXgAFVQceBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg
https://centrumwerkgezondheid.nl/lists/lt.php?tid=expaUlYGU1cGVBQACwpRHVdXVQIZDFNTXEkCAF1TVwMLUABSU1IeBlwDDA1fUQwdAQUGBRkBAAUBSVwCAlNJU1BUUFdbBVUCVFAKSA0FAFZaUABSGQIBVw9JUAUFBUkDBwIEHFRSVARTAVoDDgUHUg

