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Je leven op z’n 
kop door corona
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Misha de Bok
Creative director Square

https://vimeo.com/542059907/f47
980be5a
(4.40 min)

https://vimeo.com/542059907/f47980be5a


Wat komt er aan bod

1. Langdurige coronaklachten: waar hebben we het over
2. Stigma 
3. Verschil met burnout
4. Eerste tips rond werk

Na deze sessie heb je:
ü Meer inzicht in gevolgen van klachten voor het werk

üEerste tips rond werk



Klachten

Alfons Olde Loohuis
Huisarts
Medisch adviseur C-support

https://vimeo.com/705641636
(1.18 min)

https://vimeo.com/705641636


Poll vraag

Wanneer hebben we het over langdurige klachten?
Als klachten nog aanwezig zijn:
A. Na 4 weken
B. Na 3 maanden 
C. Na half jaar
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Antwoord B is juist



1. Langdurige coronaklachten

• Klachten die langer dan 3 maanden aanhouden
• Klachten die wijzen op een afweersysteem dat in de war is, ontregeld is
• Veel verschillende klachten: COVID is systeemziekte met effect op meer organen
• Post-COVID-syndroom als term (Gezondheidsraad, februari 2022)



Hoeveel mensen treft het?

• 1 op de 8 mensen met langdurige coronaklachten
• Lifelines onderzoek - Langlopend onderzoek onder 13.000 Nederlanders
• Vergelijking van langdurige klachten voor en na COVID-19 diagnose
• Klachten: pijn op de borst, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid en spierpijn
• Vervolgonderzoek naar oorzaken



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/


Vraag

1. Wat is het grootste probleem waar jij tegen aanloopt?

2. Welke tip heb je voor andere werknemers met langdurige coronaklachten?



2. Stigma

• Veel klachten zijn onzichtbaar  
• Dit leidt tot onbegrip 
• En mogelijk negatief beeld bij de klachten



Stigma 

Daphne Metsemakers
Psycholoog Arbeid & Gezondheid

https://vimeo.com/702074689
(1.31 min)

https://vimeo.com/702074689


3. Verschil met burnout

• Veel mensen met post-COVID-syndroom krijgen opmerking: heb je geen burn-out?!
• Top 3 van meest voorkomende klachten bij corona vertoont overeenkomsten met klachten die 

voorkomen bij burn-out
• En.. er is een verschil met burn-out
• Burn-out is werkgerelateerd: door overbelasting in het werk
• Mentale klachten na corona: 

• Gevolg van langdurige klachten ná infectie 
• Met weinig idee of je herstelt en wanneer 



Verschil met 
burnout

Daphne Metsemakers
Psycholoog Arbeid & Gezondheid

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

https://vimeo.com/702074727


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/


4. Grote gevolgen voor het werk

• Uitval van het werk
• Lastige werkhervatting door grillig verloop van ziekte
• Je oude werk niet meer kunnen doen (tijdelijk) 
• Op zoek moeten naar ander werk 



Ervaringen

Meta van der Woude
Anesthesioloog-intensivist

https://vimeo.com/711145044
(1.42 min)

https://vimeo.com/711145044


4. En ook deze gevolgen

• Financieel
• Inkomensverlies 
• Voor werkgevers: kosten inhuur ondersteuning en vervangen
• Voor ZZP’ers/ondernemers: mogelijk financiële problemen voor bedrijf door ziekte

• Verder speelt voldoen aan wetgeving (werknemers in loondienst): 
• Loondoorbetaling bij ziekte door werkgever
• Wet verbetering poortwachter,
• WIA

€



Meer weten?

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/

