Wat is arbeidsfysiotherapie?

Voor wie is arbeidsfysiotherapie?

Welke producten bieden wij aan?

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten
en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het
werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich
vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de
individuele werknemer. De arbeidsfysiotherapeut richt
zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

Met het product arbeidsfysiotherapie richten we ons op
het bedrijfsleven, instellingen en organisaties. Hierbij
maakt het niet uit wat de grote is van uw bedrijf. Tevens
maakt de branche waarin uw werkzaam bent geen
verschil. Bij arbeid gerelateerde klachten van een
werknemer is het inzetten van arbeidsfysiotherapie een
snel, betaalbaar en gemakkelijk middel.

De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op
het gebied van; primaire, secundaire en tertiaire
preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een
verantwoorde werkhervatting van de werknemer.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van
een fysiotherapeut?
Het verschil ten opzichte van de algemene fysiotherapeut is de kennis en vaardigheden op het gebied van
arbeid en gezondheid. De arbeidsfysiotherapeut is
daardoor in staat de factoren in kaart brengen die bij
cliënten een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van werk gerelateerde klachten. De arbeidsfysiotherapeut kan deze factoren analyseren, benoemen en
een inschatting maken van de invloed van deze factoren
op het klachtenpatroon. Met deze kennis is de arbeidsfysiotherapeut in staat de cliënt optimaal te begeleiden
en te behandelen.
Bij vroegtijdige signalering kan snelle interventie plaatsvinden en verergering van de klachten voorkomen
worden. In overleg vindt zo spoedig mogelijk behandeling (extern of intern) plaats om de fysieke arbeid
gerelateerde klacht aan te pakken. Dit is een laagdrempelige voorziening voor medewerkers die voorziet in de
behoefte aan informatie en gericht advies en
behandeling op het moment van (dreigende) ziekteverzuim. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze
behandelingen deels of geheel (valt onder vergoedingen
fysiotherapie).

De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor
doelmatige verzuimbegeleiding, vroege interventie van
ziekten en/of aandoeningen van werknemers. Door een
snelle interventie van de arbeidsfysiotherapeut bij
(dringend) arbeidsverzuim wordt de arbeidsschadelast
beheersbaar en tot een minimum beperkt. Doordat een
werknemer eerder aan het werk kan of kan blijven
doorwerken dalen de kosten van het ziekteverzuim.
De arbeidsfysiotherapeut, de eindverantwoordelijke
(werkgever, casemanager, personeelszaken, bedrijfsarts
/ arboarts) en de werknemer trachten samen een
oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke
gezondheidsproblemen om te komen tot:
1. Reductie van het verzuim
2. Voorkoming van blijvende uitval
3. Bevordering van zelfmanagement (gedragsbeïnvloeding)
4. Verbetering van het algehele welbevinden.
Arbeid fysiotherapeutische interventie kan de oplossing
zijn bij een klacht aan het houding- en bewegings- apparaat in geval van:
1. Verminderde productiviteit
2. Dreigend arbeidsverzuim
3. Ziekmelding

Gratis eerste gesprek
Vooraf aan de interventie vindt er altijd eerst een gratis
gesprek plaats met de eindverantwoordelijke. Hierin
nemen wij altijd uw hulpvraag als uitgangspunt. U geeft
aan wat uw probleem is en wij geven aan wat de
behandelmogelijkheden zijn. Wij streven naar snelle interventie bij (dreigend) arbeidsverzuim, zodat de werknemer weer snel en gezond aan het werk kan.
Intake
Voordat de behandeling van start gaat, zal de arbeidsfysiotherapeut eerst een uitgebreide intake verrichten met
de werknemer om de problematiek in kaart te brengen.
Deze intake bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk- en evt. een werkomgevingsonderzoek. Aan de hand
van deze intake wordt samen met u een beslissing
genomen of de behandeling al dan niet geïndiceerd is.
Behandelplan
Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld door
de arbeidsfysiotherapeut, deze wordt voorgelegd aan
alles betrokken partijen. Hierin staan de interventies
duidelijk vermeld. Naast de reguliere fysiotherapie kan
de interventie van de arbeidsfysiotherapeut bestaan uit;
een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek, een werkplekonderzoek
enzovoort. Het behandelplan wordt afgestemd op uw
hulpvraag en die van de werknemer.

Behandeling
Informatie, gericht advies en behandeling van de
(arbeidsrelevante) klachten kunnen toenemende
beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of
oplossen. In geval van verzuim is het belangrijk de
werknemer voor te bereiden op terugkeer naar de
arbeidssituatie. In de behandeling neemt het trainen
van problematische arbeidshandelingen een belangrijke
plaats in. tijdens de behandeling werkt de arbeidsfysiotherapeut nauw samen met alle bij de behandeling
betrokken groepen, zoals de eindverantwoordelijke,
huis- en bedrijfsartsen, arbo-adviseurs, casemanagers
en medewerkers van HRM.
Evaluatie
Als de behandeling is beëindigd dan wordt er schriftelijk
verslag gedaan van de behaalde behandelresultaten.

Wat zijn de kosten van arbeidsfysiotherapie?
De kosten van arbeidsfysiotherapie zijn niet op voorhand vast te stellen. Dit komt doordat elke situatie
anders is, daarom vindt er altijd eerst een gratis gesprek
plaats met de eindverantwoordelijke. Daarna wordt een
vrijblijvende offerte opgemaakt.
De kosten van arbeidsfysiotherapie zijn relatief laag,
doordat de behandelingen die plaats vinden in de fysiotherapiepraktijk vergoed worden door de zorgverzekeraar (indien de werknemer is verzekerd voor deze zorg),
daarom is arbeidsfysiotherapie ook zeer geschikt voor
kleinere bedrijven.
Is uw bedrijf geïnteresseerd in arbeidsfysiotherapie?
Neem dan contact op voor een gratis gesprek over de
mogelijkheden.

Adres gegevens:
Fysiotherapie Scheperpark
Boermarkeweg 50d
7824 AA Emmen
Tel: 0591-613126
www.fysiotherapiescheperpark.nl
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