
LCB: COVID-19 en (mentale) gezondheid 
 

Aanleiding 
Op 10 december 2020 hebben arbeidshygiënisten kennis opgedaan over effectiviteit, noodzaak en 
uitdagingen met betrekking tot maatregelen om besmettingsrisico’s te voorkomen tijdens deze 
COVID-19 pandemie. Inmiddels zijn we weer vele ervaringen rijker. Tijd om de arbopraktijk breder 
onder de loep te nemen en met elkaar te delen. Hoe pak je de preventie van COVID-19 aan in 
bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is? Welke (gezondheids)effecten treden op 
door het “nieuwe normaal”? Welke creatieve oplossingen zijn mogelijk? Hoe ga je om met kwetsbare 
groepen? En wat te doen als we straks weer gaan opstarten? 
We gaan deze vragen verkennen in een serie van 3 korte landelijke contactbijeenkomsten (LCB’s). In 
deze tweede LCB staat de gezondheid van werknemers centraal.  
 
Datum:  22 april 
Tijd:   10:30 – 12:00 
Vorm:   digitaal  
Doelgroep:  Arbeidshygiënisten, Arbeids- en Organisatiedeskundigen, Ergonomen, Bedrijfsartsen, 

Veiligheidskundigen 
Kosten: Gratis voor leden van één van de 5 beroepsgroepen 
Certificering:  De 3 bijeenkomsten zijn aangemeld bij Hobeon/SKO. U krijgt 0,5 certificeringspunt 

voor het bijwonen van minimaal 2 van de 3 bijeenkomsten 
 
 

Programma: 
 
10:30   Welkom 
 
10:35  Desirée Plaisier. ‘De Aanpak ‘InDialoog’. Een continue dialoog over gezond en veilig 

werken in de zorg.’ 
 

Desiree Plaisier is zelfstandig, gecertificeerd A&O-deskundige en Teamcoach bij  
WerkPlaisier. Zij houdt zich graag bezig met vraagstukken t.a.v. werkdruk, ongewenst 
gedrag, leiderschap, onregelmatige werktijden, duurzame inzetbaarheid en 
teamontwikkeling. Tevens is zij sinds kort vicevoorzitter en secretaris van de BA&O.   

 
 

11:00   Erik Saathof. ‘Beeldscherm-ergonomie Kantoor vs Thuiswerk.’ Hoe gewijzigde risico’s 
nieuwe kennis en vaardigheden van de gebruiker vragen om deze risico’s te 
beheersen.’ 

 
Erik Saathof is Register Bedrijfsfysiotherapeut en zelfstandig adviseur bij Stradon. Hij 
heeft in het bijzonder expertise op het gebied van kantoorinrichting en preventie van 
klachten bij beeldschermwerk. Tevens is hij voorzitter van de congrescommissie bij 
Human Factors NL. 
 

11.25  Pauze 
 
 
 
 



 
11:30  C-support met een drieluik van korte presentaties 

1. Eline Hofman (medisch adviseur) over de klachten van “ long COVID-patiënten”  
2. Diana ter Mull (nazorgadviseur) over een concrete case 
3. Marian Walraven (arbeidsdeskundige) met concrete tips en adviezen om 

terugkeer naar de werkvloer na een COVID-infectie makkelijker te maken 
 

C-support werkt in opdracht van VWS voor COVID-19 patiënten die langdurig 
klachten ondervinden van een coronabesmetting. 
C-support informeert, adviseert en ondersteunt op alle leefgebieden waarop deze 
complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & 
inkomen. Dat kan kortdurend zijn, of indien nodig, voor langere termijn. 
 

12:00  Afsluiting 
 


