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Vroege Interventie
’Re-integreren is een werkwoord’



 “Sne l  ing r i jpen voorkomt complexe chron ic i te i t  en langdur ig  a rbe idsverzu im”
De gevolgen van een gezondheidsprobleem kunnen 
van (grote) invloed zijn op de mogelijkheden tot het 
verrichten van werk. Het landelijke netwerk Vroege 
Interventie revalidatiezorg is gespecialiseerd in het 
ondersteunen van mensen met een combinatie van 
een fysiek en psychisch gezondheidsprobleem.

Het doel van onze ondersteuning is dat mensen met hun 
gezondheidsprobleem weer (gaan) participeren in het 
arbeidsproces. Werk voorziet in autonomie, een sociaal 
netwerk en inkomen. Werk is daarom een belangrijk 
onderdeel in het leven van de meeste mensen. 
De persoonlijke gevolgen van langdurig arbeidsverzuim 
zijn dan ook vaak groot. 

De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering 
Poortwachter (WvP), een verantwoordelijkheid als het gaat 
om zieke medewerkers. Onze professionals brengen de 
factoren die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden in 
kaart. We adviseren de cliënt, de verwijzer én de werkgever 
over interventies bij terugkeer naar eigen of ander werk en 
re-integratie in het kader van de WvP. De focus is daarbij 
gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid en 
het terugdringen van het aantal verzuimdagen. Genoeg 
reden om op een vroeg moment in actie te komen.

Arbeidsrevalidatie 
Onze diagnostiek heeft als doel om op een snelle, 
efficiënte manier te beoordelen welke vorm van 
arbeidsrevalidatie de cliënt dient te volgen. 
Middels een multidisciplinaire aanpak wordt gericht 
gewerkt om geconstateerde beperkingen op te heffen 
of beheersbaar te maken, zodat deelname aan het 
arbeidsproces wordt gerealiseerd.

Diagnostiek 
De cliënt wordt gezien door de revalidatiearts. De 
revalidatiearts bepaalt of ons programma geschikt is 
voor de cliënt. Indien dit het geval is komt de cliënt 
in aanmerking voor een multidisciplinair onderzoek. 
Deze diagnostiek bestaat uit een medisch-, fysiek-, 
psychologisch-, sociaal onderzoek en een inventarisatie 
van de arbeidssituatie dat door verschillende 
professionals wordt uitgevoerd. 

De factoren die de arbeidsbelastbaarheid beïnvloeden 
worden in kaart gebracht. Na een eindgesprek met de 
cliënt ontvangt de verwijzend arts de eindrapportage 
met een advies over een te volgen re-integratietraject. 
De werkgever ontvangt een beknopte werkgeversversie. 
Op deze manier wordt snel inzicht geboden in de 
mogelijkheden.  
 
Revalidatie 
Onze methode is ontwikkeld in samenwerking met een 
aantal zorgverzekeraars. Alles in deze revalidatie is gericht 
op het vergroten van de (arbeids)belastbaarheid en het 
bevorderen van re-integratie. Uiteraard wordt ook de 
werkplek bezocht. Snelle terugkeer in het arbeidsproces 
is onze ambitie. Onze methodiek bestaat 
uit trainingsonderdelen die de cliënt zowel fysiek als 
mentaal sterker maken en inzicht geven in de relatie 
tussen gedrag, prestaties en ziekteverzuim. 

Inclusiecriteria:
- A-specifieke klachten aan het houding- en 
  bewegingsapparaat al dan niet gecombineerd met 
  psychosociale problematiek;
- Reguliere eerste- en/of tweedelijns zorg is ingezet 
  zonder afdoende resultaat;
- Ongunstige prognose zonder inzet van 
  multidisciplinaire revalidatie aanpak;
- Gedragsmatige aanpak is wenselijk;
- Cliënt heeft langer dan vier weken klachten;
- Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk)arbeidsverzuim;
- Voldoende motivatie;
- Bereidheid van de cliënt tot het ondertekenen 
  van een behandelovereenkomst.

Vroege Interventie is te volgen via:



 “Sne l  ing r i jpen voorkomt complexe chron ic i te i t  en langdur ig  a rbe idsverzu im”
Werkwijze
Onze aanpak is direct, intensief en persoonlijk. 
Cliënten worden aangesproken op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Er wordt uitgegaan van hun 
mogelijkheden en niet van hun beperkingen. 
Wij vinden het van belang om gedurende het traject 
regelmatig contact met alle partijen te hebben. 
Deze aanpak stimuleert en motiveert en is succesvol 
voor een duurzame inzetbaarheid.

Aanmeldprocedure 
De bedrijfsarts, de huisarts of de medisch specialist  
kunnen beoordelen of de cliënt in aanmerking komt 
voor ons programma. Aanmelden kan via www.
vroegeinterventie.nl of via de aangesloten centra.

Bekostiging  
Vroege Interventie partners kunnen voor zorg gerelateerde 
producten alleen declareren bij de zorgverzekeraar als 
er een persoonlijke AGB code van de verwijzer wordt 
opgegeven. De re-integratie activiteiten vallen onder 
de werkgeversverantwoordelijkheid. 

Aantoonbaar reseltaat 
Onze trajecten leiden in ruim 85% tot duurzame 
re-integratie. Het gehele traject is gericht op het 
vergroten van de (arbeids)belastbaarheid en 
duurzame inzetbaarheid. Terugkeer naar eigen 
werk is het primaire uitgangspunt.

Functionele Capaciteit Evaluatie
Het vaststellen van fysieke belastbaarheid is relevant 
om te bepalen wat mogelijkheden zijn voor terugkeer 
naar eigen of aangepaste arbeid,  herplaatsing of 
omscholing, een toekomstig beroep of opleiding. 

Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) levert bruikbare 
ondersteuning aan opdrachtgevers voor het vaststellen 
van werkvermogen. Met een FCE worden de fysieke 
arbeidscapaciteiten op een gestandaardiseerde manier 
vastgesteld. De cliënt voert geprotocolleerde testen uit. 
De fysieke belastbaarheid wordt vergeleken met de 
fysieke arbeidsbelasting. De wijze van uitvoering wordt 
geobserveerd, geanalyseerd en gerapporteerd in relatie 
tot de arbeidsbelasting van de cliënt. 

Voor wie?
FCE wordt ingezet voor cliënten die door hun fysieke 
klacht of beperking hun werk niet (meer) kunnen 
uitvoeren. Deze extra gegevens zijn een bruikbare 
aanvulling op de inschatting van de arts, al of niet 
uitgedrukt in de FML, en zelfrapportages.
Tevens kan een FCE worden ingezet als ondersteuning 
voor het bepalen van arbeidsongeschiktheid of ter 
ondersteuning van selectie voor functies die specifieke 
fysieke capaciteiten vereisen. 

Opdrachtgevers
FCE wordt toegepast  binnen de verzekerings-, 
bedrijfs- en revalidatiegeneeskunde. Opdrachtgevers 
kunnen arbodiensten, UWV, gemeenten, werkgevers,  
inkomensverzekeraars, arbeidsdeskundigen of 
bedrijfsartsen zijn. 

Rapport
Het FCE rapport bevat observaties, testresultaten, 
analyse van resultaten, eventueel aanbevelingen 
voor verbeteringen van de fysieke arbeidscapaciteiten 
en werkplekaanpassingen. De FCE methode die 
wordt gebruikt heeft de hoogst mogelijke 
wetenschappelijke basis. 

Bekostiging
Kosten staan vermeld op onze website. 
Het is niet mogelijk deze kosten te declareren 
bij de zorgverzekeraar. De opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.



Informatie, aanmelding en kosten.
Uitgebreide beschrijving van de aanmeldingsprocedure, aanmeldingscriteria, kosten en downloads kunt u vinden op 
www.vroegeinterventie.nl. De verwijzend arts kan cliënten die voldoen aan de inclusie criteria direct aanmelden via 
de website www.vroegeinterventie.nl. De re-integratie activiteiten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid. 

E info@vroegeinterventie.nl
I www.vroegeinterventie.nl

Contactadres:
Verlengde Voorstraat 8
1949 CM Wijk aan Zee

T 088 920 84 50   
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Almere, Merem  
www.trappenberg.nl

Amsterdam, Heliomare arbeidsintegratie
www.heliomare.nl

Arnhem, Klimmendaal, revalidatiespecialisten
www.zintens.nl

Doorn, Militair Revalidatiecentrum Aardenburg
www.mrc.nl

Dordrecht, Rijndam revalidatiecentrum
www.rijndam.nl

Eindhoven, Libra Revalidatie & Audiologie - Blixembosch
www.blixembosch.nl

Enschede, Het Roessingh, centrum voor revalidatie 
www.roessingharbeid.nl 

Haren-Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord
www.centrumvoorrevalidatie-azg.nl
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Rotterdam, Rijndam revalidatiecentrum
www.rijndam.nl

Tilburg, Libra Revalidatie & Audiologie - Leijpark
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Velsen – Noord, Heliomare arbeidsintegratie
www.heliomare.nl


