Behandeling voor uw patiënten
met langdurige gezondheidsklachten
Poliklinisch behandelprogramma bestemd voor patiënten die in hun functioneren belemmerd worden door langdurige
gezondheidsklachten. Indicatie geschiedt op basis van langdurigheid van de klachten en belemmeringen in functioneren
(langer dan 3 maanden), geen of onvoldoende succes van eerdere behandelingen (diagnostiek en behandeling curatieve
sector is afgerond), ziektegedrag zoals vermijden en aanpassen van activiteiten, er zijn voor deze klachten geen andere
behandelingen meer aangewezen of het functioneren zal daardoor niet verbeteren.

Verwijzer

Huisarts met eigen verwijsbrief of via verwijsformulier website; www.winnockzorg.nl

Klachten

Somatische ziekten, aandoeningen of trauma’s van het bewegingsapparaat, chronische pijn van
bewegingsapparaat zowel aspecifiek als specifiek die leidt tot beperkingen van zowel
bewegingsvermogen als op participatievermogen, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
(solk) die leiden tot beperkingen van bewegingsvermogen, participatie en/of activiteiten niveau.
Voorbeelden: Nekklachten (ook na een ongeval), rugklachten, aanhoudende rugklachten na een
rugoperatie, bekkeninstabiliteit, fibromyalgie, klachten van schouder, arm, pols en hand
(RSI/CANS), SOLK klachten, chronische vermoeidheid, vertraagd herstel na ziekte.

Aanpak

Een multidisciplinair samenwerkend team van Winnock Zorg (medisch specialist/revalidatiearts, GZ
psycholoog, fysiotherapeut/bewegingsdeskundige, ergotherapeut) begeleidt de patiënt in het herstel
of optimaliseren van normaal functioneren.

Voorafgaand aan de start van behandeling vindt een multidisciplinaire intake plaats (diagnosefase),
waarin de medisch specialist/revalidatiearts, de ergotherapeut en de psycholoog tot een indicatie
voor behandeling komen en eventuele contra-indicaties en uitsluitcriteria worden getoetst. Deze
intake neemt een dagdeel in beslag en wordt afgesloten met een afrondend gesprek waarin met de
patiënt het advies besproken wordt.
Indien patiënt een geschikte kandidaat voor poliklinisch behandeltraject (revalidatie) is volgt een
programma dat bestaat uit een:
•
Intensieve fase: (duur: afhankelijk van indicatie) met dagelijks behandeling in groepssessies
en individuele sessies.
•
Doelen implementatiefase met stapsgewijze opbouw van dagelijkse activiteiten, evaluatie van
de voor thuis gestelde doelen. In deze fase zijn er ook standaard evaluatiesessies.
•
Nazorgfase. Na het einde van de behandelfase wordt ook nazorg geboden.
(indien hervatten van (eigen) werk tot de doelstellingen van patiënt behoort zal met werkgever door
Winnock een separate overeenkomst voor de begeleiding van dat traject worden gesloten. Dit is
geen onderdeel van de zorgbehandeling en kan niet vanuit de zorgverzekering vergoedt worden).

Contact
Rapportage

•
•
•

Doorlooptijd

Direct nadat de verwijzing is ontvangen wordt de patiënt uitgenodigd voor een intake.

Financieel

De behandelprogramma’s vallen onder de medisch specialistische zorg (revalidatiezorg) en worden
vergoed door de zorgverzekering vanuit het basispakket. Dit betekent dat het eigen risico kan
worden aangesproken.

ZKN Keurmerk

Winnock Zorg is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg (ZBC) met het ZKN
kwaliteitskeurmerk

Verwijzen/info

Meer informatie en het verwijsformulier kunt u vinden op
onze website www.winnockzorg.nl

Vaste contactpersoon.
Medisch inhoudelijke verslaglegging aan verwijzer.
Verslaglegging na intake/diagnosefase, einde intensieve fase en einde behandeling, contact
wanneer nodig tussentijds.
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