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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
4. 10 factoren, 5 profielen
5. Handreikingen

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: 
hoe vaak komt het voor?

• Nog geen goede cijfers (o.a. Gezondheidsraad, 2022)
• Door uiteenlopende omschrijving van klachten/definities
• Mensen nog niet lang genoeg gevolgd door onderzoek

• 1-2 % een jaar na infectie nog klachten (Nivel, 2022)

• 1 op de 8 mensen langdurige klachten na COVID-19 infectie (Llifelines, 2022)

Dan zou het gaan om 80.000—160.000 mensen met langdurige coronaklachten (RVS, 2022)

Inschatting op basis van besmettingen april 2022 (coronadashboard Rijksoverheid)



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/


Vraag

Spelen omgevingsfactoren of persoonlijke factoren een grotere rol in het proces van 
werkhervatting bij langdurige coronaklachten? 



10 factoren 

https://werkcovid19.nl/kwalitatief/

COVWORKS kwalitatief onderzoek
20 werknemers met langdurige 
coronaklachten 

November 2021– september 2022

https://werkcovid19.nl/kwalitatief/


1. Loopbaan vóór COVID
Onder/overbelasting
• Uitdagend werk 
• Werk-privé in balans
• Goed loopbaanperspectief
• Werk is belangrijk 
• Goed contact leidinggevende
• Goede relatie met collega’s
• Binding met het bedrijf/het werk
• Waardering

2. Steun leidinggevende/werkgever 
• Begrip
• Serieus nemen van klachten
• Openheid over klachten
• Luisteren naar (ideeën van) werknemer
• Ruimte/regie geven
• Continuïteit/overdracht leidinggevende

3.  Steun van collega’s
• Begrip
• Rekening houden met beperkingen
• Openheid over klachten

5. Zelf regie
• Initiatief 
• Assertief
• Realistisch over herstel (periode)

6. Experimenteerruimte bij re-integratie
• Proces boven strakke naleving wet 
• Werknemer heeft invloed op proces
• Werknemer voelt geen druk voor snelle 

terugkeer met nadruk op uren
• Werkgever regelt achtervang

7. Werkaanpassing
• Werk is aangepast bij wat iemand nu kan en wil 

met werk
• Ruimte voor inbreng van werknemer bij 

werkaanpassing
• Flexibiliteit om het werk aan te passen over de 

tijd

8. Rol bedrijfsarts
• Kennis/bereidheid verdieping langdurige 

coronaklachten
• Haalbare werkadviezen
• Signaleert als werkgever en of werknemer 

onvoldoende actie neemt rond re-integratie 
• Afstemming zorgverleners
• Info over wet en rollen bieden
• Continuïteit/overdacht

9. Rol zorgverlener
• Kennis/bereidheid verdieping langdurig 

coronaklachten
• Adequate zorg (passende oefeningen)
• Afstemming andere zorgverleners
• Aandacht besteden aan werk, haalbare adviezen
• Afstemming bedrijfsarts

10. Kennis wetgeving ziekte werk 
• Bekend met wetgeving
• Inzicht in wetgeving
• Info via het werk gekregen hierover

10 onderscheidende factoren

4. Steun thuis
• Begrip
• Bieden steun



5 werknemersprofielen https://werkcovid19.nl/kwalitatief/

 

Werknemersprofiel 1 Baas buiten beeld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carla 
 
Carla werkt als administratief medewerker op een universiteit. Het werk is naar haar zin, met volop 
uitdagingen. En goed te combineren met haar hobby’s: zingen in een koor en hardlopen. Maar dat 
was vóór corona. Nu kampt ze met concentratieproblemen. Carla is een paar keer weer begonnen 
met werken, maar ook weer uitgevallen. Op dit moment werkt ze een paar uur per dag. Alleen met 
veel pauzes tussendoor houdt ze dat vol.  
Haar collega’s hebben begrip voor haar, maar de werkdruk is hoog en er is niemand die het werk 
van haar kan overnemen. Het werk stapelt zich op. Als ze thuiskomst heeft ze nauwelijks energie 
om de was te doen. Haar man doet de boodschappen en al het andere huishoudelijk werk.   
 
Ze heeft weinig overleg met de leiding van de afdeling en ook niet altijd met dezelfde persoon. 
Met de bedrijfsarts heeft ze zo nu en dan contact. Ze heeft de indruk dat die denkt dat ze een 
schop onder haar achterwerk moet hebben! Veel steun heeft ze daar niet aan. Er ligt geen goed 
plan van aanpak voor haar werkhervatting of voor aangepast werk. Ondanks dat ze hierom heeft 
gevraagd. Ook heeft ze geen begeleiding gekregen van een re-integratiecoach of andere 
deskundige vanuit het werk. Ze heeft zelf hulp gezocht van een ergotherapeut. Die heeft haar tips 
gegeven om haar energie over de dag te verdelen.  
 
Vlak voordat ze corona kreeg, had ze op een nieuwe functie gesolliciteerd. Ze maakte een goede 
kans. Maar deze baan is naar een andere collega gegaan. Ze denkt dat haar langdurige 
coronaklachten een rol spelen in dit besluit. Ze weet nu niet of ze hier wil blijven werken. Wellicht 
moet ze ander werk gaan zoeken, met minder uren en minder verantwoordlijkheden. Financieel is 
dat eigenlijk niet mogelijk.  
Carla maakt zich zorgen om de WIA-beoordeling die er aankomt. Ze heeft hulp bij C-support 
gevraagd om de gesprekken met de verzekeringsarts van het UWV voor te bereiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Werk Gezondheid, mei 2022 
Project COVID-19 en werk, onderzoek COVWORKS (2021-2022) 
Met steun van ministerie van SZW  
www.werkcovid19.nl 
  

Geen steun van leidinggevende/werkgever  
Geen experimenteerruimte bij werkhervatting 
Geen werkaanpassing 
Weinig ondersteuning van bedrijfsarts 
 
Goede loopbaan vóór COVID-19 
Steun van collega’s 
Steun van thuis 
Zelf regie 
 
Score: 1 niet van toepassing, 5 zeer van toepassing 
Zie volgende bladzijde voor toelichting van de factoren 
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Werknemersprofiel 2 Er alleen voor staan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marijn 
 
Marijn werkt in de zorg. Waarschijnlijk is ze daar anderhalf jaar geleden besmet geraakt met 
corona. Het liep op dat moment al een tijdje niet zo lekker op het werk. Enkele weken na de 
besmetting is ze weer voorzichtig aan het werk gegaan, maar ze is nog niet op haar oude aantal 
uren terug.  
 
Inmiddels vindt haar leidinggevende het herstel van Marijn wel erg lang duren. Zij zegt wel 
rekening met haar te houden, maar het werk laat zich niet zo gemakkelijk aanpassen: In de zorg 
‘sta je aan of uit’. Een beetje zorgen kan niet. Ze werkt alleen, dus kan ook niet terugvallen op 
collega’s. Marijn denkt dat ze stiekem hopen dat ze zal vertrekken.  
 
De ergotherapeut adviseerde haar rustmomenten in te bouwen, maar dat lukt niet als je met 
patiënten werkt. Ze probeert wel meer ondersteuning te krijgen, maar daar zit weinig schot in. Met 
de bedrijfsarts had ze telefonisch contact. Hij zei: ‘Luister naar je lichaam’ en ‘Je mag uitbreiden’. 
Daar bleef het bij.  
 
Ze is weer grotendeels terug in haar oude werk, maar loopt op haar tenen. Alles kost haar 
inspanning, zelfs een praatje voor de gezelligheid. Omdat ze bang is fouten te maken gebruikt ze 
spiekbriefjes en soms vraagt ze aan de patiënt wat ze ook alweer hadden afgesproken.  
Ook het bewaken van haar grenzen kost veel energie. Ze had liever ander werk gehad nu, iets met 
minder werkdruk en minder patiëntcontact. Dat heeft ze aangekaart bij leidinggevende, maar daar 
is niets mee gedaan. Marijn voelt zich alleen staan in haar proces van terugkeer naar werk. 
 
Als ze thuiskomt is ze doodmoe. Vroeger hielp zij haar moeder, nu komt haar moeder bij haar 
schoonmaken. Ze heeft zelfs de verjaardag van haar kleinkind overgeslagen. Alleen haar 
wekelijkse yogales bezoekt ze nog trouw. 
 
Hoewel de band met haar werk niet meer zo sterk is, hoopt ze wel weer helemaal terug te komen, 
onder andere omdat ze haar inkomen nodig heeft voor het betalen van haar hypotheek. 
 
 
 
 
Centrum Werk Gezondheid, mei 2022 
Project COVID-19 en werk, onderzoek COVWORKS  
Met steun van ministerie van SZW  
www.werkcovid19.nl 
  

Geen steun van leidinggevende/werkgever 
Geen experimenteerruimte bij werkhervatting 
Geen werkaanpassing 
 
Weinig ondersteuning van bedrijfsarts 
Weinig ondersteuning van zorgverleners 
 
 
Score: 1 niet van toepassing, 5 zeer van toepassing 
Zie volgende bladzijde voor toelichting van de factoren 
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Werknemersprofiel 3 Doe het zelver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jos 
 
Jos werkte voor zijn coronabesmetting in het bedrijfsleven. Het werk beviel hem goed. Nadat hij 
hersteld was van de eerste besmetting met corona is hij begonnen met zijn werk weer op te 
bouwen. In een aangepaste functie en slechts een paar uur per dag. Daar is echter een eind 
aangekomen, omdat het bedrijf in een reorganisatie belandde en geen aangepast werk meer kon 
bieden. Jos heeft nog wel wat mogelijkheden geopperd, maar die zijn weggewimpeld. In goed 
overleg is toen besloten dat hij naar ander werk moet uitkijken. Hij zit nu volledig thuis en 
ontvangt een Ziektewetuitkering via het UWV. 
 
Jos voelt zich in de steek gelaten door zijn werkgever en door de bedrijfsarts. En van collega’s 
hoort hij ook niks meer. De verzekeringsarts van UWV wil dat hij weer 20 uur aan het werk gaat. 
Dat zou hij wel willen, maar fysiek zwaar werk kan hij nog niet aan. En ook kantoorwerk zou hij 
met zijn slechte concentratie nu niet kunnen. Hij wil bezwaar maken, maar ook daar heeft hij geen 
energie voor. Gelukkig kan zijn vrouw hem daarbij helpen.  
 
Bij het re-integreren kreeg hij eerst wel ondersteuning van een ergotherapeut. Hij moest van hem 
een ingewikkeld schema bijhouden om zijn energie beter te leren doseren. Jos had echter zelf al 
een systeem bedacht: elk uur nam hij 10 minuten pauze. Dat werkte voor hem beter dan dat 
ingewikkelde schema. Ook de fysiotherapeut slaagde er niet in een aan Jos aangepast 
oefenprogramma te bieden. De fysiotherapeut vond het moeilijk te begrijpen dat Jos in pieken nog 
heel sterk is, maar dat een half uur stofzuigen hem volledig uitput. Wel heeft hij veel gehad aan de 
gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ (POH’er) van de huisarts. 
 
Thuis gaat het wel iets beter. Hij kan weer wat in het huishouden doen en ook zijn hobby 
instrumenten maken heeft hij weer opgepakt. Daar krijgt hij energie van. 
 
Jos heeft geen idee hoe zijn toekomst eruitziet. Omdat hij wel langzaam vooruitgaat, verwacht hij 
uiteindelijk weer de oude te kunnen worden. Het zou fijn zijn als hij dan ook weer aan het werk 
kan. Hij hoort van anderen dat UWV hen daarbij ondersteunt met een re-integratieprogramma. Dat 
zou beter zijn dan nu zijn energie verspillen aan bezwaar maken.  
 
 
 
Centrum Werk Gezondheid, mei 2022 
Project COVID-19 en werk, onderzoek COVWORKS  
Met steun van ministerie van SZW  
www.werkcovid19.nl 
  

Geen steun van leidinggevende/werkgever 
Geen steun van collega’s 
Geen experimenteerruimte bij werkhervatting 
Geen werkaanpassing 
Weinig ondersteuning van bedrijfsarts 
 
Zelf regie 
Steun van thuis 
Goede loopbaan vóór corona 
Kennis over wetgeving bij ziekte en werk 
 
 
Score: 1 niet van toepassing, 5 zeer van toepassing 
Zie volgende bladzijde voor toelichting van de factoren 
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Werknemersprofiel 4 Alles staat op groen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jasper 
 
Jasper is onderwijzer. Met hart en ziel geeft hij les. Daarnaast begeleidt hij kinderen die meer zorg 
nodig hebben. Door zijn grote inzet en deskundigheid heeft hij afgelopen jaren ‘krediet’ opgebouwd 
bij zijn leidinggevende en collega’s. Sinds corona kampt Jasper met cognitieve en fysieke klachten. 
Het lesgeven voor de klas wat hij zo graag deed, is niet meer mogelijk. Het één op één begeleiden 
van leerlingen kan nog wel, en dat doet hij enkele uren per week. Om minder prikkels te hebben, 
gaat hij met de leerlingen veel naar buiten of naar een rustige locatie. Er is een collega als 
‘achtervang’ als het Jasper die week toch niet lukt om deze leerlingen te begeleiden.  
Jasper is zelf met dit idee gekomen om zo het werk tijdelijk invulling te geven. Zijn leidinggevende 
was hier blij mee: door corona is er sprake van veel uitval onder het personeel. Alle uren die Jasper 
kan werken zijn welkom.  
 
Ze hebben wel de bedrijfsarts om advies gevraagd, en die kwam nog met enkele aanpassingen om 
te voorkomen dat Jasper te hard van stapel zou lopen. Zoals het schrappen van de gesprekken met 
ouders van leerlingen. Want ’s avonds is de batterij leeg en is het nog nét mogelijk om zijn jonge 
dochters een verhaaltje voor te lezen. Het dagelijks reilen en zeilen van het gezin, inclusief het 
huishouden komt op schouders van zijn vrouw terecht. Iets waar hij zich schuldig over voelt.  
 
Gesprekken met een psycholoog hebben hem geholpen om zijn situatie iets meer te begrijpen en 
te accepteren. Van de ergotherapeut kreeg hij tips om langzaam, of om in zijn woorden ‘truttig’ op 
te bouwen rekening houdend met tijd die het kost om weer te herstellen. Ook zijn fysiotherapeut 
houdt nauwlettend in de gaten of hij niet te intensief en te lang zijn fysieke oefeningen doet.  
 
Op zijn verzoek heeft de bedrijfsarts contact gehad met de andere zorgverleners. Ze geven aan dat 
dit is wat ze kunnen doen op dit moment, met de kennis die ze hebben over langdurige 
coronaklachten vanuit hun vakgebied en de richtlijnen. Hopelijk gaat het revalidatietraject dat nu 
start bijdragen aan verder herstel. Zijn werkgever, die het traject betaalt, krijgt ook begeleiding 
vanuit het revalidatiecentrum om Jasper beter te kunnen ondersteunen in het werk. 
 
Vermoedelijk is Jasper via het werk besmet geraakt met corona. Iets wat nog meer collega’s is 
overkomen. De bedrijfsarts heeft de besmettingen als beroepsziekte gemeld. Hoewel de meesten 
alweer snel op de been waren na corona, is er begrip voor de situatie van Jasper. Wat hierbij heeft 
geholpen, is dat HR informatie heeft verspreid over langdurige coronaklachten en welke gevolgen 
dit kan hebben. Met daarbij de contactgegevens van de bedrijfsarts voor meer informatie en hulp. 
 
 
 
Centrum Werk Gezondheid, mei 2022 
Project COVID-19 en werk, onderzoek COVWORKS  
Met steun van ministerie van SZW  
www.werkcovid19.nl 

Goede loopbaan vóór corona 
Steun van leidinggevende/werkgever 
Steun van collega’s 
 
Experimenteerruimte bij werkhervatting 
Werkaanpassing 
Zelf regie 
 
Ondersteuning van bedrijfsarts 
 
Score: 1 niet van toepassing, 5 zeer van toepassing 
Zie volgende bladzijde voor toelichting van de factoren 
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Werknemersprofiel 5 Vóór corona ging het goed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heleen 
 
Haar werk geeft Heleen veel voldoening. Tenminste, dat was zo vóórdat ze langdurige 
coronaklachten kreeg. Op haar 35e heeft ze nog een loopbaan voor zich, maar de vraag is: hoe? 
Door corona is ze erg ziek geweest. Nu loopt ze tegen onbegrip aan. Niet bij haar collega’s in het 
ziekenhuis. Die kennen haar al jaren en weten dat ze alles op alles zet om te werken.   
 
Nee, ze loopt aan tegen onbegrip bij haar leidinggevende. Die heeft geen idee wat het effect is van 
langdurige coronaklachten. Ze weet niet hoe ze met Heleen moet omgaan in het werk. Het draait 
vooral om roosters en uren draaien. Het kost Heleen dan ook veel moeite om ideeën in te brengen 
bij haar leidinggevende. Zo zouden meer voorbereidende taken voor haar nu erg fijn zijn. Ze kan 
dit op routine doen. Tegelijk zou ze voor haar collega’s ‘extra handen’ aan het bed zijn.  
 
Omdat ze in de eerste golf corona heeft gekregen, was er niet gelijk een goede route naar 
zorgverleners die haar konden helpen. Of haar afremmen in het begin. Zo is ze te snel na de 
infectie weer gestart met het werk. Dit heeft haar een enorme terugval opgeleverd. 
 
Het stoort haar ook dat het ziekenhuis zo weinig oog heeft voor medewerkers met langdurige 
coronaklachten, terwijl veel van haar collega’s net als zij via het werk besmet zijn geraakt.  
 
Door contact met onder meer C-support heeft ze hulp gevonden. Zoals van een ergotherapeut en 
psycholoog. Maar ze is moe van het zelf zoeken naar informatie en hulp. En het steeds haar 
verhaal moeten doen bij weer de zoveelste zorgverlener. Ook binnen het ziekenhuis moet je bij 
ziekte de nodige formulieren invullen. 
 
Het herstel in combinatie met ‘vechten’ voor werkhervatting kost zoveel moeite, dat ze geen 
energie over heeft voor thuis. Gelukkig heeft ze een partner die haar veel uit handen neemt. 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Werk Gezondheid, mei 2022 
Project COVID-19 en werk, onderzoek COVWORKS  
Met steun van ministerie van SZW  
www.werkcovid19.nl  

Goede loopbaan vóór corona 
Zelf regie 
Steun van collega’s 
Steun van thuis 
 
Geen experimenteerruimte bij werkhervatting 
Geen werkaanpassing 
 
 
 
Score: 1 niet van toepassing, 5 zeer van toepassing 
Zie volgende bladzijde voor toelichting van de factoren 
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https://werkcovid19.nl/kwalitatief/


5 profielen en persona

• Kenmerken van werkhervattingsproces
• Verhalend verteld
• Met verzonnen persoon 

 

Werknemersprofiel 1 Baas buiten beeld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carla 
 
Carla werkt als administratief medewerker op een universiteit. Het werk is naar haar zin, met volop 
uitdagingen. En goed te combineren met haar hobby’s: zingen in een koor en hardlopen. Maar dat 
was vóór corona. Nu kampt ze met vermoeidheid en concentratieproblemen. Carla is een paar keer 
weer begonnen met werken, maar ook weer uitgevallen. Op dit moment werkt ze een paar uur per 
dag. Alleen met veel pauzes tussendoor houdt ze dat vol.  
Haar collega’s hebben begrip voor haar, maar de werkdruk is hoog en er is niemand die het werk 
van haar kan overnemen. Het werk stapelt zich op. Als ze thuiskomst heeft ze nauwelijks energie 
om de was te doen. Haar man doet de boodschappen en al het andere huishoudelijk werk.   
 
Ze heeft weinig overleg met de leiding van de afdeling en ook niet altijd met dezelfde persoon. 
Met de bedrijfsarts heeft ze zo nu en dan contact. Ze heeft de indruk dat die denkt dat ze een 
schop onder haar achterwerk nodig heeft! Veel steun heeft ze daar niet aan. Er ligt geen goed plan 
van aanpak voor haar werkhervatting of voor aangepast werk. Ondanks dat ze hierom heeft 
gevraagd. Ook heeft ze geen begeleiding gekregen van een re-integratiecoach of andere 
deskundige vanuit het werk. Ze heeft zelf hulp gezocht van een ergotherapeut. Die heeft haar tips 
gegeven om haar energie over de dag te verdelen.  
 
Vlak voordat ze corona kreeg, had ze op een nieuwe functie gesolliciteerd. Ze maakte een goede 
kans. Maar deze baan is naar een andere collega gegaan. Ze denkt dat haar langdurige 
coronaklachten een rol spelen in dit besluit. Ze weet nu niet of ze hier wil blijven werken. Wellicht 
moet ze ander werk gaan zoeken, met minder uren en minder verantwoordlijkheden. Financieel is 
dat eigenlijk niet mogelijk.  
Carla maakt zich zorgen om de WIA-beoordeling die er aankomt. Ze heeft hulp bij C-support 
gevraagd om de gesprekken met de verzekeringsarts van UWV voor te bereiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Werk Gezondheid, juni 2022 
Dit profiel is vanuit werknemersperspectief opgesteld.  
De gegevens zijn afkomstig uit onderzoeksproject 
COVWORKS (2021-2022), met steun van ministerie 
van SZW en in samenwerking met C-support 
www.werkcovid19.nl 

Geen steun van leidinggevende/werkgever  
Geen experimenteerruimte bij werkhervatting 
Geen werkaanpassing 
Weinig ondersteuning van bedrijfsarts 
 
Goede loopbaan vóór COVID-19 
Steun van collega’s 
Steun van thuis 
Zelf regie 
 
Score: 1=niet van toepassing, 5=zeer van toepassing 
Zie volgende bladzijde voor toelichting van de factoren 
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Eerste houvast

Voor:
• Werknemers
• ZZP’ers
• Werkgevers
• Zorgverleners

Per doelgroep
• Tips 
• Aandachtspunten

Info postcovid en werk

Overzicht van hulp

https://werkcovid19.nl/tools/

https://werkcovid19.nl/tools/


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/

