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Samen resultaten boeken met eigen
verantwoordelijkheid

Cliënt
De sleutel tot succesvol herstel
Als u door lichamelijke en misschien ook mentale klachten beperkt
wordt in uw dagelijkse activiteiten, thuis of op het werk, is dat
vervelend. Wellicht heeft u al fysiotherapie gehad zonder echt
structurele verbetering te merken. Frustrerend. DBC kan u
ongetwijfeld verder helpen. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling
van rug-, nek- en schouderklachten, hoe langdurig of complex ook.
Wij ondersteunen u graag om u weer de dingen te kunnen laten doen
die u gewend was of graag wil realiseren.
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 u om
te gaan met eventuele resterende beperkingen. Wij stimuleren u om te werken
aan uw lichaam en aan uw zelfbewustzijn. En om zorgvuldig met uzelf om te
gaan. We kijken ook naar de rol en verantwoordelijkheid van een eventuele
werkgever. De DBC-methodiek wordt al sinds vele jaren in 22 landen
uitgevoerd en is wetenschappelijk onderbouwd. Zo kunnen wij een behandelprogramma aanbieden dat werkt. Met blijvend resultaat.
Vergoeding
Een traject bij DBC kan op verschillende manieren vergoed worden.
Zijn uw klachten het gevolg van letselschade dan kunt u de kosten, na overleg,
mogelijk verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar. Is er sprake van arbeidsverzuim, dan kunt u uw werkgever vragen om de behandeling (deels) te
vergoeden. In andere gevallen wordt een deel van uw behandeltraject bij DBC
vergoed door uw zorgverzekeraar. Hier geldt wel dat de vergoedingen per
verzekeraar variëren, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Voor het
resterende bedrag zult u een particuliere nota ontvangen.

Een cliënt over DBC
Wim is bedrijfsleider in een kapsalon.
Na een auto-ongeval kon Wim zijn
werkzaamheden niet meer naar behoren
uitvoeren. De pijn in zijn rug en nek
waren ondraaglijk. Hij kreeg onenigheid
met zijn baas omdat deze niets fysieks
aan hem zag en dus dacht dat hij zich
aanstelde.
“Na het ongeval ben ik flink door de
medische molen gegaan. De orthopeed
kon echter niets vinden wat de pijn zou
kunnen veroorzaken en de fysiotherapeut
kwam ook niet verder met mij. Intussen
ondervond ik wel echt last van de nasleep
van het ongeval en kon ik mijn werk niet
meer goed uitvoeren.
“Vanaf het eerste contact met DBC had ik
er vertrouwen in: alles was erop gericht om
mij zo snel mogelijk weer in beweging
te krijgen, weer te laten functioneren.
Eerst werd een behandeltraject opgesteld,
waarin ook ik een rol kreeg.
Onder begeleiding van zowel een fysiotherapeut als een psycholoog werd mij
geleerd om in mogelijkheden te denken in
plaats van beperkingen. Na de afgesproken
tijd, in mijn geval 12 weken, was ik in staat
om gewoon weer fulltime te werken”
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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 >>

U speelt als cliënt een actieve
rol bij de behandeling:

zelf de
verantwoordelijkheid

U neemt

voor het herstelproces en wordt
daarbij ondersteund door de
therapeuten van DBC.
De fysiotherapeut en de
psycholoog overleggen
geregeld de vordering van u.
Op vastgestelde momenten
bespreken zij de voortgang met
eventueel betrokken
professionals rondom u.

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.

