Van langdurige
lichamelijke klachten
naar succesvol herstel

“Als een cliënt zowel
fysieke als mentale
klachten heeft, dan biedt
reguliere fysiotherapie
vaak geen uitkomst.
Het unieke van de DBCaanpak is dat fysieke en
mentale gevolgen van het
ongeval in samenhang
worden behandeld.
En het belangrijkste:
iedereen neemt na afloop
weer volop deel aan het
leven!”
Een letselschadeadvocaat
over DBC

Letselschade
Een ongeval kan leiden tot aanhoudende klachten en beperkingen, zowel
fysiek als mentaal. Met name het houding- en bewegingsapparaat blijkt
dan kwetsbaar te zijn. Daarnaast ervaart een slachtoffer vaak een gevoel
van onmacht en onrecht, omdat hij ongewild in deze situatie terecht is
gekomen.

DBC behandelprogramma
De grootste materiële schadepost is vaak het (tijdelijke) verlies van
arbeidsvermogen. DBC behandelt en begeleidt mensen die door een
ongeval fysiek en mentaal een beperking ervaren in hun leven. De
gehanteerde methodiek is bewezen succesvol in het terugdringen van
klachten na letselschade.
Duurzaam herstel
DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid
de sleutel is tot snel en duurzaam herstel. Bij zowel
personenschadeverzekeraars als letselschadeprofessionals zien we dat
zij een bijdrage willen leveren aan het herstelproces en welbevinden
van slachtoffers.
Onze cliënten stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf
om te gaan, om te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn.
Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een meetbaar effectief
behandelprogramma.

Meer info www.dbc.nl

Meetbare vooruitgang naar duurzaam herstel

Aanpak

Resultaat

DBC behandelt cliënten
multidisciplinair. Dat betekent dat
de cliënt door een fysiotherapeut
en een psycholoog behandeld wordt in zijn/haar
herstel. Indien nodig kan een arts gekoppeld
worden aan het behandeltraject.

We meten voortdurend de
vorderingen van onze cliënten.

Kenmerkend voor onze aanpak:
• Tijd contingent behandelprogramma voor een
voorspelbare route naar duurzaam herstel
• Cliënt coachen om vanuit eigen kracht weer
regie te krijgen over zijn haar /leven
• Vanuit gezamenlijkheid wordt er gewerkt aan
het gestelde doel
• De fysiotherapeut, psycholoog en eventueel
arts bewaken de voortgang van het herstel
• In overleg met cliënt worden betrokken
partijen geïnformeerd

Bij arbeidsverzuim, gaat 80% van de cliënten
tijdens het programma weer aan het werk.
Na afloop van de behandeling is 70% zelfs geheel
aan het werk!

Om een goed beeld van onze behandelwijze te
krijgen kan cliënt vrijblijvend een oriënterend
gesprek aanvragen.

Hierdoor weten we dat 80% van onze cliënten de
rug, nek of schouder weer kunnen gebruiken als
voorheen.

En 90% van alle behandelde cliënten participeert
na 1 jaar in arbeid en maatschappij.

DBC is gevestigd in Amersfoort, Assen,
Badhoevedorp, Enschede, Heerenveen, Nijmegen en
Zwolle.

DBC methodiek
De van oorsprong Finse
behandelmethode is ontwikkeld
volgens de principes van Evidence
Based Medicine (EBM) en gebaseerd op de meest
recente wetenschappelijke inzichten.
Van alle behandelingen wereldwijd worden
gegevens verzameld en gebruikt voor het steeds
verder optimaliseren van de DBCmethodiek:
Documentation Based Care.
De combinatie van een fysiotherapeut, een
psycholoog, de specifieke apparatuur en
wetenschappelijke onderbouwing zorgen voor
een voorspelbare en succesvolle route naar herstel.
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