Langdurige
gezondheidsklachten?
En wordt u daardoor belemmerd
in uw dagelijkse leven?
Werk met Winnock Zorg
aan duurzaam herstel
van functioneren en wees
uw klachten de baas
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95% beveelt onze
organisatie aan.
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Met de juiste aanpak kunt u bij langdurige
gezondheidsklachten meer bereiken dan u
denkt. U voelt zich fitter en kunt weer volop
van het leven genieten!
Waarom Winnock Zorg?
U hebt al langere tijd gezondheidsklachten en wordt daardoor in uw
functioneren belemmerd. Onderzoeken en behandelingen bij uw huisarts of
medisch specialist hebben tot nu geen of onvoldoende oplossing geboden.
Dan kan een behandeling bij Winnock Zorg
voor u mogelijk de oplossing bieden.
Het gaat om klachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, arm,
heup, been, knie, spieren en gewrichten), pijnklachten, whiplashklachten of
klachten zoals chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, e.d. U ervaart
hierdoor al langdurig beperkingen. Natuurlijk wilt u weer optimaal kunnen
functioneren!

Onze aanpak
Op basis van de verwijzing zal een afspraak gemaakt worden voor een
uitgebreide intake (gesprek en onderzoeken). Vooraf wordt u verzocht
vragenlijsten in te vullen. Op basis van de intake kan bepaald worden of onze
behandeling voor u de meest geschikte oplossing is. Aansluitend volgt een
intensieve fase in dagbehandelingen gevolgd door een nazorgfase. U stelt in
overleg met onze professionals zelf doelen voor het te bereiken resultaat. De
behandelingen worden uitgevoerd door een team van professionals
bestaande uit een revalidatie arts/medisch specialist, fysiotherapeut,
ergotherapeut en een psycholoog. Gedurende de behandeling overleggen de
teamleden zeer intensief met elkaar zodat u de juiste zorg krijgt en u het beste
duurzame resultaat behaalt.

Ervaringen
van patiënten
 Ghislaine
“Ik kreeg een auto-ongeval waar ik allerlei klachten aan overhield… Ik was erg
moe, sliep heel slecht en kon me bijna niet concentreren. Toen mijn arts
Winnock Zorg voorstelde was ik daar erg blij mee… Een jaar na de start van
mijn korte programma bij Winnock Zorg voel ik me prima.. Ik heb mezelf,
dankzij Winnock Zorg, een andere manier van denken, keuzes maken en
ruimte voor mezelf creëren aangeleerd, waardoor ik lekker in mijn vel zit en
veel meer rust ervaar.”

 Maarten
“Na een jaar van serieuze RSI-klachten kwam ik via mijn arts in contact met
Winnock Zorg. Ik was zeer sceptisch. Mijn behandelend neuroloog kon niets
voor mij betekenen. ”Hoe gaat Winnock Zorg mij dan van mijn RSIklachten
afhelpen”, dacht ik in eerste instantie. Tijdens de intensieve fase werd het
langzaam duidelijk … Tot die tijd was ik te nuchter om over dit soort dingen na
te denken. Na die bewustwording heeft het mij geholpen om mijn
energiebalans op orde te krijgen en de werkspanning te beheersen.

 Joyce
“Bedankt voor jullie unieke en bijzondere hulp, begeleiding en oprechte
aandacht bij de eerste stappen om dichter bij mezelf te komen.”

 Monique
“Jarenlang had ik vaak erge hoofdpijn… ik kreeg de kans om bij Winnock Zorg
aan een programma deel te nemen… Ik ben door Winnock Zorg een soort
van “herboren”. Zakelijk en privé heb ik een andere kijk op het leven
gekregen. Ik voel me lekkerder en word er positief van als ik kijk naar wat ik
wel heb. Door Winnock Zorg ben ik me ook bewuster geworden van
verschillende dingen. De nazorg van Winnock Zorg vind ik ook erg fijn. Als het
toch even minder gaat, dan kan ik bellen en dat voelt goed. Eigenlijk denk
ik wekelijks wel terug aan Winnock Zorg. Het heeft me goed gedaan!”

Privacy
Winnock Zorg hecht grote waarde aan uw privacy. Winnock Zorg handelt
daarbij conform de wettelijke voorschriften en de richtlijnen van de
beroepsgroepen. Winnock Zorg gaat zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat voor terugkoppeling
aan uw verwijzer en voor informatie aan derden vooraf uw instemming wordt
gevraagd. U ontvangt belangrijke rapportages vooraf ter inzage.

ZKN Keurmerk
Winnock Zorg is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC)
met ZKN keurmerk. Klinieken met het ZKN Keurmerk
voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Hierop wordt jaarlijks
door een onafhankelijke partij gecontroleerd. U kunt er van
uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN Keurmerk aan het
goede adres bent.

Financiering/eigen risico
De behandelingen van Winnock Zorg vallen onder de basiszorgverzekering.
Het betreft poliklinische revalidatiezorg. De behandelingen worden –bij de
juiste indicatie- vergoed door de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen
voor vergoeding uit de zorgverzekering is een verwijzing door de huisarts,
bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Bij alle vergoedingen vanuit de
zorgverzekering geldt dat, indien nog niet benut, het wettelijk eigen risico en
eventueel het aanvullend vrijwillig eigen risico aangesproken worden. Zie
daarvoor de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

Uw gezondheid en uw werk
Als u door uw klachten al langere tijd niet meer of nog maar gedeeltelijk kunt
werken, en u wilt na behandeling bij Winnock Zorg weer terugkeren in uw
werk dan is het mogelijk dat u én uw werkgever daarbij begeleiding krijgen
Deze begeleiding valt echter niet onder de zorgverzekering. Er zal daarvoor
een afspraak met uw werkgever gemaakt moeten worden, De kosten van
deze begeleiding zijn voor rekening uw werkgever. Deze specifieke
begeleiding wordt door Winnock en niet door Winnock Zorg uitgevoerd.

Wij onderzoeken doorlopend of onze
werkwijze nog steeds effectief is.
Zo weten wij dat onze resultaten al meer dan 30 jaar duurzaam zijn en dat de
gezondheid van onze patiënten flink is verbeterd. Dat is niet het enige
resultaat. U hervindt na deelname aan een Winnock Zorg programma een
goede balans, waardoor u weer klachtonafhankelijk kunt functioneren.

Patiënten beoordelen ons gemiddeld met een 8,5
95% beveelt onze organisatie aan.
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Hoe werkt het? In 3 stappen naar duurzaam herstel:
Stap 1
De intake; hierbij kijken we welk programma het best bij u past.
Stap 2
Werken aan de lichamelijke, sociale en mentale conditie; u gaat aan de slag
met thema’s en doelen die belangrijk zijn voor u.
Stap 3
U bent in balans; u kan omgaan met een terugval en blijft fit en vrolijk! Ook
in de toekomst!

Met welke klachten kunt u bij
Winnock Zorg terecht?
 Bewegingsapparaat: Nek- en rugklachten
 Schouder-, arm,- polsen,
 Handklachten ed.
 Fibromyalgie, reuma
 Bekkenklachten
 Klachten na een ongeval (whiplash)
 (Chronische) vermoeidheid
 Chronische pijnklachten



10 vestigingen door
heel Nederland
Altijd één in
de buurt!



Winnock Zorg Amsterdam
T 088 9466 200
amsterdam@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Rotterdam
T 088 9466 100
rotterdam@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Arnhem
T 088 9466 260
arnhem@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Groningen
T 088 9466 500
groningen@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Breda
T 088 9466 760
breda@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Den Haag
T 088 9466 700
denhaag@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Eindhoven
T 088 9466 400
eindhoven@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Zeist
T 088 9466 300
zeist@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Hoensbroek
T 088 9466 450
hoensbroek@winnockzorg.nl



Winnock Zorg Zwolle
T 088 9466 380
zwolle@winnockzorg.nl

Wilt u ook weer de regie over
uw eigen leven terugvinden?
Neem dan contact op met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

U kunt ons ook bellen op  088 9466 625 (088-winnock). U wordt dan
doorverbonden met de dichtstbijzijnde vestiging.
Of bezoek onze website

www.winnockzorg.nl
Wij zijn ook actief op de
volgende socialmedia;

