Aanmelding en wachttijden

De huisarts, verzekeringsarts UWV, revalidatiearts, bedrijfsarts of een medisch
specialist kan naar ons verwijzen via het aanmeldingsformulier op de website
www.zintens.nl. Daarna volgt de uitnodiging voor de intake, waarin wordt
bekeken of het programma geschikt voor de cliënt kan zijn. We hebben een
relatief korte wachttijd, over het algemeen kan het programma Vroege
Interventie al starten binnen vier weken na de intake.
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Wilt u weten of onze training geschikt is voor u of uw cliënt/medewerker?
Neem dan gerust contact met ons op.

Zintens is onderdeel van:

Vroege Interventie
www.zintens.nl

Zintens
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem

Postbus 9044
6800 GG Arnhem
T. (026)352 62 59

Training voor arbeidsre-integratie

Dé kracht van werkgerichte begeleiding
De drie ankers van het trainingsprogramma Vroege Interventie zijn: bewegen,
persoonlijke re-integratiebegeleiding bij de terugkeer naar eigen werk en individuele
en groepsgesprekken. Ons team bestaat uit artsen, psychologen, re-integratiebegeleiders, fysiotherapeuten en bewegingsagogen. In de training werken wij samen
met de cliënt, de werkgever en de bedrijfsarts/verwijzer aan een duurzame terugkeer
in het werk. We coachen en begeleiden de cliënt niet alleen op de dagen dat hij of zij
bij ons is, maar ook op het werk. We plannen werkbezoeken, waarin we samen met de
cliënt en de werkgever bespreken hoe de terugkeer in werk verloopt en wat nodig is
om deze terugkeer tot een succes te maken voor alle partijen.

Vroege Interventie
Werk is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven.
Wanneer iemand klachten krijgt waarvoor geen of onvoldoende

medische oorzaak wordt gevonden, kan men zich angstig, somber,
gefrustreerd of onbegrepen voelen. Dat kan ervoor zorgen dat
iemand verzuimt van werk (of dat dit dreigt te gebeuren).

Terugkeer naar het eigen werk kan dan als een probleem worden
ervaren.

Zintens Arbeid en Gezondheid helpt bij de terugkeer naar werk. In een training van
vijftien weken worden stappen gezet waardoor de cliënt weer de regie krijgt over zijn
of haar eigen leven en werk.
Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. Wij zijn
aangesloten bij het landelijk netwerk Vroege Interventie, dat gespecialiseerd is in
arbeidsre-integratie bij onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

De voordelen van het trainingsprogramma:
• integrale aanpak
• snelle start na intake
• werkgerichte begeleiding
• werkhervatting start vanaf de vierde week in het traject
• besparing op verzuimkosten
• duurzame werkhervatting
Vergoedingen en kosten
De kosten voor de deelname aan ons trainingsprogramma worden voor het grootste
gedeelte vergoed door de zorgverzekering. Houd er rekening mee dat dit onder het
eigen risico valt. Voor de re-integratiebegeleiding betaalt de zorgverzekering niet. We
vragen de werkgever deze kosten te betalen, omdat werkgerichte begeleiding als doel
heeft de verzuimduur te verkorten en kosten te besparen.

