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• (veel) minder energie dan voorheen
• Verminderde concentratie
• Vergeetachtigheid
• Kortademigheid
• Regelmatig hoofdpijn
• Hartkloppingen
• Depressieve klachten
• Verminderde/ ontbreken van reuk- en smaak

Scala aan klachten:

LANGDURIGE KLACHTEN NA COVID-19 
BESMETTING

Bij long covid gaat het dus om langdurige klachten en niet alleen longklachten. Ook de term Post covid 
wordt gebruikt. We spreken van langdurig als je 12 weken na de besmetting nog klachten hebt.



• Covid sinds april 2020 (3784 meldingen in 2020 en 2021)
• Long-covid sinds jan 2022 ruim 100 meldingen

Meldingen bij NCvB

COVID EN LONG-COVID ZIJN 
BEROEPSZIEKTEN

Meldingen bij BBZ

• 156 aanmeldingen
• 3 aansprakelijkstellingen

• Ruim 6000 meldingen 

Meldingen bij meldpunt long covid



• Tegemoetkoming €22.000,-
• Eerste pleidooi maart 2021 (einde 1e ziektewetjaar, eerste inkomensschade)
• April 2021 mondelinge toezegging Van Ark
• Per 15 juni 2022 subsidieregeling ondersteuning zorgwerkgevers:

– Meer hersteltijd

– Werknemers behouden voor de zorg

– VWS biedt werkgevers €6000,- per werknemer voor herstel + re-integratie

– Werkgever + werknemer samen aanvraag bij UWV voor vrijwillige verlenging 
loondoorbetalingsperiode

– Werkgever mag werknemer dan nog 6 maanden niet ontslaan
• 7 april is FNV petitie gestart voor long-covidfonds: Steun de petitie voor een long covid-fonds - FNV.
• Eis FNV: 150 miljoen voor long covidfonds

LONG-COVIDFONDS

https://www.fnv.nl/petities/petitie-long-covid-fonds#/


• Voorbereiden aansprakelijk stellen van de Staat
• Meer stimuleren individueel aansprakelijk stellen
• Parlementaire enquête 

WAT ALS FONDS NIET LUKT?



• Voor iedereen met long covid, onafhankelijk van besmetting op werk of privé
• Verzekeringsartsen vinden lastig om te keuren: de één 100% goedgekeurd, de ander 100% afgekeurd

PROBLEMEN BIJ WIA KEURINGEN



• Veel neergelegd bij sectoren
• FNV: focus op RI&E en arbowetgeving
• Alert op coronatoegangsbewijs 

LANGE TERMIJN STRATEGIE

Maandag 13 juni 2022 brief lange termijn strategie van kabinet

Hoe is het bij jullie in het bedrijf geregeld? Vraag er naar!



HARTELIJK DANK
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VOOR JE AANDACHT


