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Rijndam is thuis in complexe revalidatievraagstukken. We volgen de ontwikkelingen in de
revalidatiezorg op de voet, voeren zelf onderzoeken uit en zijn een kweekvijver voor talent.
De balans tussen opleiding, onderzoek en behandeling leidt tot de beste zorg voor patiënten.

Folder voor verwijzers

Stap voor stap weer aan het werk
Wanneer een werknemer lichamelijke en/
of psychische klachten heeft, dan lukt werken soms niet goed en kan er sprake zijn
van kans op verzuim. Rijndam Arbeidsrevalidatie brengt de factoren die de arbeidsbelastbaarheid negatief beïnvloeden in kaart
en adviseert werkgever en werknemer over
interventies en re-integratie in het kader
van de Wet Verbetering Poortwachter. De
focus is daarbij gericht op het realiseren
van duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van het aantal verzuimdagen.

Werkwijze

Voor wie?

“Wij zijn sterk in het doordringen tot de kern
van de problematiek, wat een duurzame
inzetbaarheid ten goede komt.”

Alle werknemers die kwetsbaar zijn op hun
werk met als gevolg dreigend of langdurig
verzuim. Of voor hen bij wie eerdere (para-)
medische behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en waarbij
geen indicatie is voor medisch specialistische behandeling. Denk hierbij aan (chronische) klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, complexe pijnproblematiek,
niet-aangeboren hersenletsel, oncologie en
chronische vermoeidheidsklachten.

Na aanmelding volgt een intake door de
arbeidsonderzoeker. Vervolgens onderzoekt
het multidisciplinaire team, bestaande uit een
klinisch arbeidsgeneeskundige, psycholoog
en fysiotherapeut, de arbeidsbelastbaarheid
van de werknemer medisch, mentaal en
fysiek. Indien geïndiceerd, wordt de diagnostiek uitgebreid, bijvoorbeeld met een
neuropsychologisch onderzoek of een consult bij de sportarts. Desgewenst kunnen
ook losse modules worden ingezet.

Hierna volgt een rapportage over de arbeidsbelastbaarheid, de prognose en de
interventies die de arbeidsbelastbaarheid
kunnen vergroten. Tevens wordt een advies
over het re-integratieproces opgenomen in
het rapport. Zo nodig wordt een Functionele
Mogelijkheden Lijst (FML) opgemaakt. Wanneer de arbeidsbelastbaarheid onvoldoende
blijkt, dan kan een multidisciplinair behandeltraject worden ingezet met als doel het
verbeteren van de arbeidsbelastbaarheid.
De intensieve interdisiciplinaire benadering
en nauwe samenwerking van alle betrokken
partijen is wat Rijndam Arbeidsrevalidatie
uniek maakt.

Aanmelden en kosten
Werkgever, bedrijfsarts en re-integratieadviseur kunnen een werknemer bij
ons aanmelden voor diagnostiek en/of
behandeling ten aanzien van de arbeids
belastbaarheid. Alles vindt plaats in nauwe samenwerking met de verwijzer. Er
wordt binnen vijf werkdagen contact met
de werknemer opgenomen voor een kosteloos intakegesprek waarin wordt bekeken wat wij voor de werknemer en verwijzer kunnen betekenen. Alles is gericht
op korte doorlooptijden. Bij aanmelding
binnen tien maanden na de eerste ziektedag, worden de kosten voor diagnostiek
aan de zorgverzekering doorberekend. In
het geval van een letselschadezaak worden de kosten op de tegenpartij verhaald.
In overige gevallen ontvangt de werkgever
een offerte.
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“Rijndam Arbeidsrevalidatie heb ik ervaren als een organisatie waar kwaliteit
bovenaan staat, de cliënt centraal staat
en waarbij tevens oog bestaat voor de
positie van de werkgever. Met de aanwezige expertise beschik ik als bedrijfsarts over een geweldige mogelijkheid tot
nadere diagnostiek en ondersteuning bij
de re-integratie van verzuimende werknemers.
Met name bij complexe problematiek
zoals SOLK (Somatisch Onverklaarbare
Klachten) en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) beschikt Rijndam Arbeidsrevalidatie over de juiste aanpak om de
dossiers op orde te kunnen brengen.
Door nauwe samenwerking, goede rapportages en terugkoppelingen behoud ik
als bedrijfsarts het overzicht en de regie
over mijn dossiers. Het positieve resultaat hiervan vertaalt zich in succesvol
afgesloten re-integratietrajecten, maar
ook in de positieve beoordeling van een
aantal dossiers door het UWV.”
Annette van Spaendonck, bedrijfsarts

