Winnock
Revalidatie & Re-integratie
Winnock staat voor ‘Venster op de toekomst’. Dat venster bieden we met eﬀectief
herstel van functioneren bij langdurige lichamelijke en/of psychische klachten
met als doel weer plezier in leven en werk.
Winnock Revalidatie (Winnock Zorg) is een medisch
specialistische revalidatiekliniek en focust zich op het
weer klachtonafhankelijk functioneren en weer genieten
van het dagelijks leven. Winnock Re-integratie richt zich
op duurzame werkhervatting. Werknemers kunnen weer
krachtig in het leven staan en weer met vertrouwen
en plezier aan het werk gaan! Bij Winnock staat een
team klaar met onder andere een revalidatie arts,
psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut.

Klachten van houdingen bewegingsapparaat;
nekklachten, rugklachten,
bekkenklachten, e.d.

schouder-, arm-,
pols- en
handklachten

Klachten na een
whiplashtrauma

burn-out

chronische pijn

fibromyalgie

moeheid na
behandeling voor kanker,
suikerziekte e.d.

chronische
vermoeidheid

Onverklaarde/onbegrepen
klachten (SOLK),
“vage” klachten

Traject
bij Winnock
Een Winnock traject ziet er als volgt uit:
Intake
Een intake bestaat uit een (groeps-) kennismaking en
vervolgens een uitgebreid multidisciplinair onderzoek
door de revalidatie arts, psycholoog en ergotherapeut.
Tijdens het onderzoek worden onze in- en
uitsluitcriteria getoetst en wordt gekeken of een
Winnock programma passend is.
Behandelfase
Vervolgens start de intensieve behandelfase van
2 of 3 weken waarbij de begeleiding wordt verzorgd
door het multidisciplinaire team. Een intensieve
behandelfase bestaat uit meerdere modules. We
werken aan de lichamelijke, sociale en mentale
conditie. Men gaat aan de slag met thema’s en
doelen die belangrijk zijn voor hen.
Follow-up
Na de intensieve fase gaan de cliënten met het
geleerde aan de slag en komen ze nog regelmatig
terug om te vertellen hoe het met hen gaat. Samen
wordt gekeken wat er nog nodig is.

Kosten en vergoedingen

kan
Wanoncekerhelpen?
Winn
Wanneer verwijzen?
Bij (dreigend) langdurige chronische gezondheidsklachten
waarbij het functioneren beperkt wordt en onderzoek en
behandeling tot nu geen oplossing hebben geboden.

Wilt u graag contact?
Onze klant- en relatiemanagers staan voor u klaar! U kunt
ons bellen op  088 9466 625 (088-winnock) u wordt dan
doorverbonden met de dichtstbijzijnde vestiging. Mailen is
ook mogelijk naar  nederland@winnock.nl

Meer informatie

De behandelingen van Winnock Revalidatie vallen onder
Ga naar www.winnock.nl en www.winnockzorg.nl
de basiszorgverzekering. Het betreft dan poliklinische
revalidatiezorg. De behandelingen worden -als de
indicatie daarvoor is vastgesteld door onze revalidatie
arts- vergoed door de zorgverzekering. Winnock Revalidatie
heeft met alle zorgverzekeraars gecontracteerde afspraken,
wat als voordeel heeft dat alle zorg direct vergoed wordt.
M.u.v. begeleiding op het gebied van werk; hiervoor bestaat
een aanvullende module: ‘Terug naar Werk’. De kosten
hiervoor zijn voor de werkgever.
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Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering is een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts
of medisch specialist nodig.
Als er (bij intake of op basis verwijzing) geen indicatie is voor medisch
specialistische revalidatiezorg (vergoeding), dan kan er een re-integratie
traject ingezet worden, geﬁnancierd door de werkgever.

Amsterdam - Arnhem - Breda - Eindhoven - Groningen
Hoensbroek - Rotterdam - Voorburg - Zeist - Zwolle

