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Samen resultaten boeken met eigen
verantwoordelijkheid

Keten partner
Effectief behandelprogramma bij
lichamelijke en mentale klachten
Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de inzetbaarheid en
productiviteit van medewerkers. Uit noodzaak dan wel overtuiging.
De pensioenleeftijd gaat omhoog, de financiering van arbeidsverzuim verschuift. Arbeidsgezondheid wordt daarmee een gezamenlijk
belang van werkgever en werknemer én een gezamenlijke verantwoordelijkheid. DBC werkt vanuit haar expertise van geïntegreerde fysiotherapie
en psychologie graag samen met betrokken partijen op het gebied van
verzuim, arbeidsreïntegratie en duurzame inzetbaarheid.
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van rug-, nek- en schouderklachten,
hoe langdurig of complex ook. Wij hebben daarvoor een methodiek
ontwikkeld die gebaseerd is op een combinatie van fysiotherapeutische en
psychologische ondersteuning. We bieden functionele oefeningen die het
lichaam versterken en we leren cliënten om te gaan met eventuele resterende klachten en beperkingen, waarbij functieherstel voorop staat en op deze
manier arbeidsreïntegratie duurzaam wordt.
Bij DBC geloven wij dat elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Dát is de sleutel tot duurzame inzetbaarheid. Bij werkgevers zien we dat zij in
toenemende mate zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor een
zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid. En daarbij vaak samen
met externe partijen op zoek zijn naar de realisatie daarvan. Onze verantwoordelijkheid als DBC is het aanbieden van een effectief behandelprogramma en
onze cliënten stimuleren we in hún verantwoordelijkheid, om te werken aan
hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn. De DBC-methodiek wordt al sinds vele
jaren en in 22 landen uitgevoerd en is wetenschappelijk onderbouwd.
Zo kunnen wij een behandelprogramma aanbieden dat werkt. Met blijvend
resultaat.

Een arbeidsdeskundige over DBC
Hans is een arbeidsdeskundige die
regelmatig door zowel letselschadepartijen als werkgevers wordt ingezet.
Zijn focus is de belasting en de belastbaarheid van werknemers in relatie tot
arbeid. Hij stelt DBC regelmatig voor bij
opdrachtgevers, DBC is wat hem betreft
een ‘preferred supplier’.
“Werkhervatting, daar draait het om. Ik zet
mij in om mensen terug te brengen naar
werk. Maar voordat het zover is, is er vaak
een voortraject nodig. Welke behandeling
past bij de cliënt? Een goede match is
noodzakelijk voor succes.”
“Als er fysiotherapie gecombineerd met
psychologie nodig is haal ik graag DBC
erbij. Behalve herstel kan het ook gaan
om het accepteren van beperkingen. Daar
kan DBC cliënten erg goed in meenemen.
Het overleg met DBC vind ik plezierig en
efficiënt: de lijnen zijn kort en de antwoorden adequaat. Ze nemen niet de hele
casus over maar zorgen er voor dat ik goed
aangesloten blijf. Dat is belangrijk, want
anders kan ik weer opnieuw beginnen met
een cliënt, als DBC klaar is. Zo werken we
complementair aan elkaar. Ik hou me bezig
met reïntegratie-afspraken, DBC doet de
behandeling. ”
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De DBC-methodiek.
Meetbare vooruitgang naar duurzaam herstel.
De DBCmethodiek is een van oorsprong Finse
behandelmethode die inmiddels in 22 landen met
succes wordt gehanteerd. Deze behandelmethode is
ontwikkeld volgens de principes van Evidence
Based Medicine (EBM) en gebaseerd op de meest
recente wetenschappelijke inzichten. Gecombineerd
met onze jarenlange praktische en klinische ervaring leidt dit tot effectieve en duurzame resultaten.
Bovendien worden van alle behandelingen wereldwijd
gegevens verzameld en gebruikt voor het steeds verder
optimaliseren van de DBCmethodiek: Documentation
Based Care.

Intake >>

De intake bestaat uit het invullen van gerichte vragenlijsten,
een onderzoek en een gesprek.
Op basis van de uitkomsten
adviseren we over de te volgen
route, waarbij de cliënt
minimaal twee keer per week
wordt behandeld.
Omdat ieder mens en iedere
klacht anders is, stellen we voor
elke cliënt een maatwerk
programma op van

6, 12 of 18 weken

Met behulp van de DBC m
 ethodiek kunnen zelfs de meest
complexe klachten aan het houdingen bewegingsapparaat worden behandeld. De DBC methodiek geeft
een inzichtelijke en voorspelbare route naar herstel,
gekoppeld aan het functioneren van mensen in
dagelijks leven en/of arbeid. De kracht ervan ligt in de
geïntegreerde begeleiding door zowel een fysiotherapeut als een psycholoog, de specifieke apparatuur en
wetenschappelijke onderbouwing.

Aanpak >>

De cliënt speelt een actieve
rol bij de behandeling:

zelf de
verantwoordelijkheid

hij of zij neemt

voor het herstelproces en wordt
daarbij ondersteund door de
therapeuten van DBC.

De fysiotherapeut en de
psycholoog overleggen geregeld
de vordering van de cliënt.
Op vastgestelde momenten
bespreken zij de voortgang met
de betrokken professionals
rondom de cliënt.

Resultaat >>

Omdat we voortdurend de
vorderingen van onze cliënten
meten, weten we dat

80%

van onze cliënten
de rug, nek of schouder weer
kunnen gebruiken als voorheen.
Indien sprake is van
arbeidsverzuim, gaat

80%

van de cliënten tijdens
het programma alweer aan het
werk. Na afloop van de
behandeling is

70% zelfs weer geheel aan
het werk!

90%

van alle behandelde
cliënten participeert na 1 jaar in
arbeid en maatschappij.

Dankzij de spreiding van onze vestigingen is er vaak een DBCbehandelcentrum dichtbij. Uiteraard bent u van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding door een van onze behandelcentra. Neem gerust telefonisch contact met ons op via 053 537 44 55.
Meer informatie over DBC vindt u op www.dbc.nl.

