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Goede 
ervaring

Maureen Matser
Locatiemanager kinderopvang

https://vimeo.com/705392407
(3.43 min)

https://vimeo.com/705392407


Wat komt er aan bod

1. Post-COVID-syndroom
2. Opbouw van werk
3. Rol professional

Na deze sessie heb je:
ü Inzicht in belangrijkste klachten van post-COVID-syndroom

üInzicht in belangrijke factoren bij opbouw van werk
üTips van ervaringsdeskundigen en deskundigen



1. Vermoeidheid
2. Concentratie
3. Geheugenproblemen

Top drie van klachten

https://www.c-support.nu/feiten-en-cijfers/ maart 2022

https://www.c-support.nu/feiten-en-cijfers/


1. Post-COVID-syndroom (PCS)

• PCS: omschrijving verschijnselen van een afweersysteem dat in de war is ná COVID-19 infectie
• COVID-19 als term voor acute infectieziekte veroorzaakt door virus
• PCS: Betreft klachten die na 3 maanden nog aanwezig zijn
• PCS: Eenduidige definitie en meer aansluiten bij internationaal
• Geen verwarring met longziekte door gebruik van Engelse term long



Klachten naar leeftijd

Groep met meeste klachten
is in de werkende leeftijd!

https://www.c-support.nu/feiten-en-cijfers/ maart 2022

https://www.c-support.nu/feiten-en-cijfers/


1. Post-COVID-syndroom en werk

• Langdurige coronaklachten kunnen gevolgen hebben voor het werk
• Voor alle soorten werk

Lichamelijk werk Denk werk

Vermoeidheid Vermoeidheid 

Kortademigheid Brain fog (mist in het hoofd)

Spierpijn Concentratieproblemen



Vraag

1. Wat is het grootste probleem waar jij tegen aanloopt rond het werk van je cliënten?

2. Welke tip heb je voor andere arbozorgprofessionals die werkende coronapatiënten 
begeleiden?



Maatwerk

Ernst Jurgens
Bedrijfsarts
Klinisch Arbeidsgeneeskundige

https://vimeo.com/706072777
(0.58 min)

https://vimeo.com/706072777


2. Opbouw van werk

• Er is nog niet veel bekend over het ziektebeeld
• Er is niet 1 oplossing voor iedereen: 

• Het verloopt voor iedereen anders
• Grillig herstel

• Hangt af van onder andere:
• Klachten
• Type werk
• Werkomgeving: leidinggevende, collega’s, bedrijfsarts 
• Thuisomgeving (hulp)
• En ook hoe iemand er zelf mee omgaat

• Vraagt letterlijk lange adem! Herstel en werk opbouwen kost tijd



2. Opbouw van werk

• Het signaal dat het lichaam geeft dat het teveel is, lijkt vertraagd bij langdurige coronaklachten.
• Je merkt pas enige tijd/dagen erna dat je te ver bent gegaan

• Bewegen is niet per se de oplossing. 
• Veel mensen kampen met Post Exertional Malaise (PEM)
• Wat betekent dat je na inspanning niet verbetert maar juist achteruitgaat (inspanningstolerantie)

• Graded activity is vaak ook geen goede oplossing bij langdurige coronaklachten:
• Stapsgwijs in de tijd  opvoeren van taken, in tijd, aantal en zwaarte

• Pacing lijkt bij sommigen goed uit te pakken:
• Activiteiten in kleinere stukken hakken en langzamer uitvoeren
• Veel rust inbouwen
• Heel langzaam opbouwen



2. Opbouw van werk

• Ingrijpend en ontwrichtend ziektebeeld: iemands leven op z’n kop!
• Let op psychosociale problemen
• Schakel ook psychische hulp in



Verschil met 
burnout

Daphne Metsemakers
Psycholoog Arbeid & Gezondheid

https://vimeo.com/702074727
(0.46 min)

https://vimeo.com/702074727


3. Begeleiding door professional

• Energiebalans thuis
• Werkfactoren in kaart brengen: bevorderend en belemmerend
• Inspanning op werk laten ervaren 
• Experimenteren: wat werkt nu wel, wat niet
• Vertrouwen bieden: in zichzelf, in herstel, in werkmogelijkheden (lange termijn)
• Wel realistisch zijn: 

• Haalbare doelen stellen zonder al té optimistisch te zijn
• Aangeven dat we nog niet alles weten over postcovid en werk 



Opbouw van 
werk

Ernst Jurgens
Bedrijfsarts
Klinisch Arbeidsgeneeskundige

https://vimeo.com/702074367
(2.04 min)

https://vimeo.com/manage/videos/702074367/4a5f634d12


3. Wat moet je NIET doen

• Te hard van stapel lopen met strakke uren opbouw: 
• Postcovid kent grillig herstel
• Als mensen te hard van stapel gaan, krijgen ze vaak enorme terugval
• Op den duur nog langer bezig om weer op te krabbelen

• Denken dat iemand snel weer de oude wordt: 
• Het lichaam is ontregeld, het herstel kost tijd

• Ontkennen dat iemand klachten en of problemen met werk hebt
• Door uitblijven van steun en vertrouwen duurt herstel en daarmee werkhervatting nog langer



3. Wat kun je WEL doen

• Afstemmen met andere professionals
• Zodat je beter inzicht hebt in klachten en herstel van iemand

• Gebruik maken van leidraden, handreikingen en richtlijnen

Richtlijn Langdurige klachten na COVID-19, 22 maart 2022
Module Arbeid >  6.4 Behandeling van langdurige klachten > 6.4.1 Arbeid 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/covid-19/startpagina_-_langdurige_klachten_en_revalidatie_na_covid-19.html

Voor de werkende patiënt: thuisarts.nl
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-corona-gehad-en-wil-weer-gaan-werken

Voor een overzicht:
www.c-support.nu
www.werkcovid19.nl

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/covid-19/startpagina_-_langdurige_klachten_en_revalidatie_na_covid-19.html
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-corona-gehad-en-wil-weer-gaan-werken
http://www.c-support.nu/
http://www.werkcovid19.nl/


3. Wat kun je WEL doen

• Patiënt stimuleren zichzelf te informeren en hulp te zoeken
• Patiënt wijzen op informatie en ondersteuning 

www.c-support.nu ook voor ZZP’ers (gratis)
www.postcovidnl.nl patiëntenorganisatie
www.werkcovid19.nl werknemers, zzp’ers info en tools

http://www.c-support.nu/
http://www.postcovidnl.nl/
http://www.werkcovid19.nl/


Meer informatie

www.c-support.nu

Werk en inkomen bij langdurige coronaklachten:
• Tools: animaties, werkwijzer 
• Video’s
• Online informatie
• Voorlichting (online en fysiek)
• 1 op 1 advies

http://www.c-support.nu/

