Specialist voor duurzaam herstel van gezond
functioneren bij poliklinische revalidatiezorg
Wij hebben bewezen ervaring en behalen duurzaam resultaat bij de behandeling van
langdurige gezondheidsklachten die het functioneren belemmeren.
Winnock Zorg heeft een poliklinische, intensief multidisciplinaire aanpak, door een team
van medisch specialist/revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut.
 Korte wachttijden
 Intensieve aanpak waarmee snel
effect op het functioneren is

 Snelle start van behandeling
 Duurzaam resultaat

Waarvoor kunt u als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar ons verwijzen:







Aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat
Pijnklachten
Onverklaarde/onbegrepen klachten (SOLK), “vage” klachten
Fibromyalgie
Vermoeidheid
Klachten na een whiplashtrauma

Onze behandelprogramma’s bestaan uit een multidisciplinaire diagnosefase, een
intensieve fase in dagbehandeling en aansluitend een nazorgfase met begeleiding.
 Nascholing
Winnock biedt ook geaccrediteerde nascholing voor verwijzers, bedrijfsartsen,
huisartsen en medisch specialisten. Ga naar winnock.nl/nascholing.

Meer informatie?
Zie www.winnockzorg.nl
of bel  088 9466 625
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Specialist voor duurzaam herstel van gezond
functioneren bij poliklinische revalidatiezorg
Behandelingen bij Winnock Zorg worden vanuit de(basis)zorgverzekering vergoed als
het gaat om medisch specialistische revalidatiezorg bij langer bestaande (chronische)gezondheidsklachten die beperkingen opleveren voor het functioneren.
Voor een vergoeding vanuit de (basis)zorgverzekering is het van belang dat:
 De klachten en beperkingen (dreigend) chronisch zijn, c.q. langer
dan drie maanden bestaan.
 Er multifactoriële /psychosociale problematiek aanwezig is.
 De klachten het functioneren beperken.
 De medische diagnostiek is afgerond en er geen
curatieve behandeling nodig/mogelijk is.
 Een behandeling in eerste en/of tweede lijn geen of
onvoldoende resultaat heeft geboden.
 Er een ongunstige prognose is zonder inzet van een gedragsmatige
multidisciplinaire revalidatieaanpak.
 Het doel van de behandeling het optimaliseren en/of herstel van functioneren is.
Ook andere diagnosen kunnen aangemeld worden bij ons!
Andere diagnosen (zoals klachten na kanker, chronische interne ziekten, psychische
klachten etc.) kunnen aangemeld worden, maar er is dan meestal geen aanspraak op
vergoeding vanuit de zorgverzekering. In dat geval wordt het programma bekostigd
door de patiënt zelf, de werkgever, of de inkomens- of letselschadeverzekeraar en
vindt uitvoering plaats door Winnock.
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Winnock Zorg heeft het
ZKN kwaliteit keurmerk
De klinieken met een ZKN keurmerk voldoen
aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan
dat u bij een kliniek met het ZKN keurmerk aan
het goede adres bent.

