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Nieuwsflits COVID-19 en werk februari 2023

 

Bij 8-10% werkproblemen en meer problemen na ernstigere
corona infectie

Uit recent kwantitatief onderzoek komt naar voren dat 8-10% van de mensen met
betaald werk en een positieve coronatest een jaar na de infectie te maken heeft met
werkproblemen zoals verzuim. Waarbij vooral vermoeidheid en cognitieve klachten
een rol spelen bij deze werkproblemen.

Verder is de aanwezigheid van werkproblemen na corona duidelijk hoger in de
subgroepen die een ernstigere corona infectie hebben doorgemaakt, blijkend uit een
ziekenhuisopname (met en zonder IC opname) tijdens de infectie of paramedische
zorg wegens langdurige klachten na de infectie.
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zorg wegens langdurige klachten na de infectie.

Het onderzoek COVWORKS maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk en
is met steun van SZW en VWS tot stand gekomen.

Bekijk de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek

Steun vanuit werk- én zorgomgeving van
belang bij werkhervatting bij postcovid

Recent kwalitatief onderzoek laat zien dat de
omgevingscontext zoals steun van leidinggevende, collega’s
en thuisfront, maar ook de wijze van begeleiding door de
bedrijfsarts en zorgverleners van belang zijn in het
werkhervattingsproces bij postcovid.

In totaal kwamen tien factoren naar voren die van belang
zijn bij werkhervatting met langdurige coronaklachten. Er zijn
vijf werknemersprofielen ontwikkeld die meer inzicht bieden
in deze factoren.

Het onderzoek COVWORKS maakt deel uit van het programma COVID-19 en werk en
is met steun van SZW en VWS tot stand gekomen.

Nieuw! Werkwijzer: postinfectieuze klachten en werk

Een handige online tool die mensen met postinfectieuze klachten ondersteunt rond
werk. De werkwijzer biedt langs vijf sporen informatie, tips en tools:

1. Aan het werk met moeite
2. Als werken niet (meer) gaat
3. WIA-beoordeling
4. Werkzoekend
5. Zelfstandig ondernemer

Ga naar de werkwijzer die ontwikkeld is door C-support en Q-support i.s.m.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Centrum Werk Gezondheid.
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Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Centrum Werk Gezondheid.

Nieuw! Online training SterQ aan het werk

In kleine, eenvoudige stappen behandelt deze online training
informatie die mensen met postinfectieuze klachten helpt om
langer aan het werk te blijven. Ook voor mensen die moeite
hebben met het lezen van langere teksten, is de training een
uitkomst.

SterQ aan het Werk is een project van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen, Centrum Werk Gezondheid, Q-support,

Q-uestion en C-support. Het project is gesubsidieerd door ZonMw.

Ga naar de training SterQ aan het werk
Er zijn ook webinars SterQ aan het werk rond werken met postinfectieuze
klachten

Webinar Post-COVID voor bedrijfs-en verzekeringsartsen
en sociaal-medisch verpleegkundigen

UWV en C-support verzorgden dinsdag 24 januari 2023 een nascholing voor enkele
honderden bedrijfs- en verzekeringsartsen en sociaal-medisch verpleegkundigen over
Post-COVID klachten en de profielen die hier mee samen hangen. Tijdens het webinar
werden verschillende profielen besproken zoals ziektelast, werk en gezondheid op het
medisch en biomedisch vlak.

Sprekers waren Medisch Adviseur Alfons Olde Loohuis (C-support), Chang Ho Wessel
(Revalidatiearts) en Ernst Jurgens (Bedrijfsarts). Medisch Adviseur Lous van
Rijssenbergen (C-support) was moderator.

Het webinar is terug te kijken via deze link.
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Andere handige tools:

Animaties inkomen bij ziekte, wet verbetering poortwachter en WIA
Tools voor werknemers, zzp’ers, werkgevers, arbo- en zorgverleners
Toolbox Werk en Long COVID met animaties en video’s (voor professionals)
Samenvatting 2A4 Long COVID, een multisysteemziekte
Handreikingen langdurige coronaklachten en werk voor werknemers,
werkgevers, zzp’ers en zorgverleners

Interessant:

BNNVARA Kassa uitzending 04 februari 2023 De long-covid ramp: veel
mensen kampen met blijvende klachten 
BNR uitzending: Werkgever aansprakelijk voor long covid 4 januari 2023  
EU Commission Factsheet Facing the impact of post-covid-19 condition (long
covid) on health systems, 2022 met aandacht voor postcovid als beroepsziekte
Motie van Kent over noodzaak UWV protocol moeilijk objectiveerbare ziektes,
april 2022 en de petitie van 22 patiëntenorganisaties in lijn met deze motie,
november 2022
OCTAS, Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel is
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OCTAS, Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel is
ingesteld door SZW voor advies aan kabinet over onder meer het wegnemen
van hardheden in de WIA, het introduceren van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en het verlichten van de
plichten voor met name kleine werkgevers.

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 

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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