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Re-integratieWaarom re-integratie bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid?
Knooppunt Centrum voor Gezondheid biedt gegarandeerde en erkende hoogwaar-
dige kwaliteit en staat voor zinvolle geneeskunde in een rustgevende en vertrouwde 
omgeving. Zinvol is wat u verder helpt en daarom kijken de re-integratietherapeuten 
van Knooppunt Centrum voor Gezondheid verder dan de gebruikelijke rand van de 
hoed. 

Uw zorg is onze zorg en deze zorg bieden wij u in een moderne, goed bereikbare 
en multidisciplinaire setting waarin cliënten snel en eenvoudig naar een andere 
discipline verwezen kunnen worden. De gekwalificeerde therapeut zal zich volledig 
inzetten om optimale hulp  te verlenen en zet medische wetenschap en innovatie in 
ten behoeve van de diagnostiek, preventie en herstel. Jarenlange ervaring in
combinatie met een hoog opleidingsniveau binnen de re-integratietherapie heeft 
Knooppunt Centrum voor Gezondheid een leidinggevende rol gegeven in het 
behandelen en begeleiden van cliënten met uiteenlopende verzuimredenen. 
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Wat is re-integratie?
Knooppunt Centrum voor Gezondheid staat voor een effectieve aanpak van gehele 
of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces en hanteert een pro-actief beleid dat is 
gebaseerd op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en 
eventueel andere disciplines. Het re-integratiebeleid is gebaseerd op onderling 
vertrouwen en goede communicatie met korte lijnen tussen alle deelnemende 
partijen. 

De adequate aanpak is zowel op werknemers als op de werkgevers gericht want 
beide partijen zullen profiteren van een beperking of voorkoming van verzuim. Het 
bespaart de werkgever behoorlijk wat kosten en kopzorgen en voorkomt wellicht 
veel persoonlijke teleurstellingen en decepties bij de medewerker. Knooppunt 
Centrum voor Gezondheid maakt werk van ziekteverzuim van werknemers met 
klachten aan het bewegingsapparaat. Snelle interventie en individueel maatwerk 
staan tijdens het gehele re-integratieproces centraal.

Wat is het doel van re-integratie?
Doel van de re-integratietrajecten is om cliënten door middel van gerichte, persoon-
lijke en zorgvuldig opgebouwde trainingsschema’s een solide conditie te geven om 
weer vol vertrouwen te participeren in het arbeidsproces. Ervaring en onderzoek 
tonen aan dat systematisch trainen een positieve uitwerking heeft op snellere, her-
nieuwde deelname aan het arbeidsproces. Bij fysieke, chronische klachten worden 
re-integratietrainingen verzorgd voor cliënten waarbij regelmatig arbeidsverzuim 
optreedt door terugkerende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. 

Zowel de fysieke als mentale belastbaarheid van de werknemer wordt dus verhoogd. 
Beide worden afgestemd op de persoonlijke arbeidsbelasting waardoor de
werknemer in de toekomst zijn werkzaamheden beter kan uitvoeren. Op deze
manier wordt de kans op verzuim in de toekomst kleiner. Gedragsverandering 
speelt hierin een belangrijke rol. 

Voor wie kan re-integratie zinvol zijn?
Werknemers die als gevolg van regelmatig terugkerende klachten aan het houdings- 
en bewegingsapparaat in hun functioneren beperkt worden en daardoor wellicht 
gaan verzuimen, nemen bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid deel aan 
zorgvuldig opgebouwde trainingen. De trajecten zijn uitermate geschikt voor 
cliënten met chronische lage rugklachten, maar ook voor hoge rug-, nek-, 
schouder-, whiplash-, knie- of RSI-klachten. 
De resultaten van de aanpak van Knooppunt Centrum voor Gezondheid:  
t� WPPSLPNFO�PG�CFQFSLFO�WBO�BSCFJETWFS[VJN�BMT�HFWPMH�WBO�GZTJFLF�LMBDIUFO�
t� EVVS[BNF�SF�JOUFHSBUJF��
t� WFSIPHFO�WBO�EF�GZTJFLF�CFMBTUCBBSIFJE��
t� GVODUJPOFFM�IFSTUFM��
t� BBOMFSFO�WBO�HF[POEIFJETCFWPSEFSFOE�HFESBH��
t� FFO�HF[POEF�XFSLTUJKM��
t� FJHFO�WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE�FO�[FMGXFSL[BBNIFJE�PQ�IFU�HFCJFE�WBO�
� HF[POEIFJETLMBDIUFO���

De re-integratietrainingen zijn ook geschikt voor cliënten met een burn-out of met 
een algemeen verminderde fysieke of mentale belastbaarheid.

Hoe werkt re-integratie?
Het sleutelwoord binnen de re-integratiewerkwijze vanKnooppunt Centrum voor 
Gezondheid is de tijdcontingente aanpak. Dat wil zeggen dat binnen een beperkte 
en vooraf bepaalde tijdsduur een vastgesteld proces wordt doorlopen met een 
vooraf bepaald einddoel. De procesmatige en resultaatgerichte aanpak biedt 
duidelijkheid, is erop gericht om het eigen werk te hervatten en is dus een 
toegevoegde waarde voor zowel opdrachtgever, werkgever als werknemer. 

Knooppunt Centrum voor Gezondheid wil laagdrempelig zijn, zonder wachtlijsten 
en met flexibele tijdstippen en gaat uit van individuele mogelijkheden van cliënten. 
Fysieke en functionele belastbaarheid van de cliënt wordt verhoogd door fysieke 
training aan te vullen met een op maat gesneden professionele psychologische 
begeleiding, coaching en ergonomie waarin de procesbegeleider de cliënt intensief 
en actief begeleidt.

“Uitval kost geld. Met behulp van onze jarenlange ervaring op het gebied van gezondheids-
problematiek kunnen wij onze cliënten op een actieve manier met de verbetering van hun 
levensstijl en totale gezondheid helpen. Dit leidt gegarandeerd tot een daling van verzuim 
en dus tot kostenvermindering” 
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