DBC de sleutel tot
snel en duurzaam herstel

“Terug in functioneren is
voor iedereen anders.
Maatwerk is wat DBC
levert, gericht op wat voor
onze medewerker nodig
is. Werkplek bezoek is van
grote waarde in deze.
Doordat er veel met elkaar
wordt afgestemd komen
we dichter bij elkaar en
weten we gezamenlijk wat
er gaat gebeuren. Uiteraard
in nauwe afstemming met
onze bedrijfsarts.
Ieder heeft een doel in dit
traject, samen hebben we
er 1!”.
Een werkgever over DBC

Arbeidsverzuim
Als een medewerker door beperkingen het werk niet meer goed kan
doen komt dat hard aan. De druk op collega’s wordt groter om maar
niet te spreken over de organisatorische en financiële consequenties.
Beperkingen op statisch & dynamisch handelen kunnen langdurig zijn.
DBC is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met
dergelijke beperkingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen in het
arbeidsproces.

DBC behandelprogramma
DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel is tot snel en
duurzaam herstel. Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben
voor een zorgvuldig en effectief verzuim/en preventiebeleid, waarin wij
bijdragen aan de realisatie daarvan. Onze cliënten stimuleren we om
zorgvuldig met zichzelf om te gaan, om te werken aan hun belastbaarheid,
vitaliteit en aan hun zelfbewustzijn. Onze verantwoordelijkheid is het
aanbieden van een meetbaar effectief behandelprogramma.
Duurzaam herstel
In de behandelprogramma’s worden statische, dynamische,
persoonlijke en sociale aspecten geïntegreerd, waardoor herstel en
arbeidsre-integratie duurzaam wordt. Het is van groot belang dat
onze professionals ook de werkplek van de cliënt bezoeken. Dit met
als doel inzicht te verkrijgen in de dagelijkse werkzaamheden (om
deze te integreren in de training) en om nader kennis te maken met
de leidinggevende. Deze gecombineerde aanpak heeft als uitkomst
een gezonder mens die optimaal kan en wil deelnemen aan het
arbeidsproces.
Meer info www.dbc.nl

Herstelspecialist bij Arbeidsverzuim

Aanpak

Resultaat

DBC behandelt en adviseert
cliënten op zowel fysiek als
mentaal vlak. Wij bieden
maatwerkprogramma’s gericht op duurzame
inzetbaarheid en vitaliteit.

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 casemanager bewaakt de voortgang van
het herstel
• Korte lijnen met betrokken partijen
(leidinggevende, arbeidsdeskundige en
bedrijfsarts)
Om een goed beeld van onze behandelwijze te
krijgen kan cliënt vrijblijvend een oriënterend
gesprek aanvragen.

Hierdoor weten we dat bij 80% van onze cliënten
de rug, nek of schouder weer functioneert als
voorheen.
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!
En 90% van alle behandelde cliënten participeert
na 1 jaar in arbeid en maatschappij.

DBC is gevestigd in Amersfoort, Assen, 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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