Introductie interventiebedrijf
Naam interventiebedrijf

SMC IJmond - De Zaan

Algemene introductie

SMC IJmond - De Zaan heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het
begeleiden van politiemedewerkers met fysieke en / of psychosociale
problematiek.
Wij zijn een gespecialiseerd interventiecentrum voor klachten uitend in
het bewegingsapparaat al dan niet gecombineerd met milde tot matige
psychosociale problematiek.
Onze geprotocolleerde programma’s richten zich op het duurzaam
optimaliseren van de functionele inzetbaarheid van uw medewerker.
Wij staan voor de actieve aanpak. Focus bij alle programma’s is om
uitgaande van de mogelijkheden van cliënt snelle en duurzame
werkhervatting in eigen functie te bevorderen dan wel de afstand tot
traject van werkhervatting te verkleinen. Zelfmanagement van de cliënt
in combinatie met sociale steun staan hierbij centraal.

Korte profielschets

Ons team bestaat uit bedrijfs-/sport fysiotherapeuten, manueel
therapeuten, psychologen, loopbaanbegeleiders, diëtisten, echografist
en sportbegeleiders.
Wij zijn aangesloten bij het traumanetwerk, rugnetwerk, knienetwerk,
schoudernetwerk, longnetwerk en sportnetwerk. Daarnaast werken wij
intensief samen met externe zorgverleners die onze missie en visie
delen.

Missie en visie

Onze missie is om patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat
doelmatige zorg te kunnen bieden in de zin van preventie, curatieve
zorg en re-integratie. Dit met gespecialiseerde fysiotherapeuten welke
in staat zijn elkaar te stimuleren en ondersteunen. Handhaving van de
beroepsinhoudelijke kwaliteit, vakvaardigheid en de ontwikkeling
hiervan staat centraal alsmede behandelingen volgens de meest
recente wetenschappelijke inzichten.
Door continue bijscholing en cursussen wordt een hoog niveau van
kennis en vaardigheden van onze therapeuten gegarandeerd. Hierbij
wordt aansluiting gezocht bij gespecialiseerde netwerken. Bij SMC
IJmond- De Zaan staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt
wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding, eventueel
in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts, specialist en
samenwerkingspartners. De praktijk biedt een omgeving waarin de
patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

SMC Fysiek (gedragsmatig begeleide fysieke training)
• Fysiopol basis: 8 weken 2 x per week na intake, evt. in combinatie
met een module Werkplektraining
N.B. bij whiplash en CANS duurt programma 10 weken
• Fysiopol gemiddeld: 12 weken 2 x per week na intake, evt. icm. een
module Werkplektraining
N.B. bij whiplash en CANS duurt programma 14 weken

• Fysiopol intensief 16 weken 2 x per week na intake, evt. icm een
module werkplektraining
N.B. bij whiplash en CANS duurt programma 18 weken

SMC Mentaal (psychologische begeleiding)
• Psychopol kort: 5 interventies na intake, doorlooptijd 6 weken tot 3
maanden.
SMC Werkplektraining (uitvoering bedrijfsfysiotherapeut)
• Intake werkplektraining (beoordeling individuele werkplek qua
werktaken, werkdruk, werktijden, individuele werkwijze en werkplek).
• Kort interventie werkplektraining (1 interventie na intake)
• Standaard interventie werkplektraining (2 interventies na intake)
SMC Combinatie
• multidisciplinaire trajecten; een combinatie van bovenstaande
modules, doorlooptijd 6 weken tot 3 maanden.
Beoogd resultaat:
1. Terugkeer naar eigen functie voor 100%
2. Voorkomen arbeidsverzuim
3. Behalen IBT
Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Rapportages:
• Intakerapportage: 2 dagen na intake
• Tussentijdse rapportage: halverwege het programma
• Eindrapportage: binnen 10 dagen na beëindiging het programma
Evaluatiemomenten:
• na 3, 6, 9, 12 en 24 weken na start interventie
Aanvullende informatie:
• Bij vertraging van een traject wordt gecommuniceerd wat de reden
voor vertraging is en wanneer de rapportage alsnog verwacht mag
worden.
• Afhankelijk van verloop van het traject zal telefonisch / per mail
overleg plaats vinden met bedrijfsarts / werkgever over het verloop
van het traject en evt. knelpunten
• De rapportages voldoen aan de wet bescherming
persoonsgegevens. Wij hanteren een informed consent beleid.

Exclusiecriteria

• Psychopathologie
• Ernstige verslavingen (alcohol, drugs, medicijnen)
• Ernstige (arbeids)conflicten
• Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal

Overige informatie

• Eerste afspraak: binnen 5 werkdagen na aanmelding.
• Start interventie: binnen 3 werkdagen na akkoord.

Gegevens interventiebedrijf
Contactgegevens

Tekenbevoegde

Contactpersoon

Postadres

Westzijde

Huisnr/toevoeging

168C

Postcode/Plaats

1506 EK

Website

http://www.smczaanstad.nl

Telefoonnummer

075-6703589

E-mail
KVK

info@smc-zaanstad.nl

Naam

de heer

Functie

procuratiehouder

Telefoonnummer

075-6703589

E-mailadres

ebakker@smc-zaanstad.nl

Naam

de heer

Functie

bedrijfsfysiotherapeut

Telefoonnummer

075-6703589

E-mailadres
Aanmeldadres
(e-mail)

ebakker@smc-zaanstad.nl

Adres

Westzijde

Huisnr/Toevoeging

168

C

Postcode/Plaats

1506 EK

Zaandam

Telefoonnummer

075-6703589

E-mail

info@smc-zaanstad.nl

70534209
Bakker

Bakker

info@smc-zaanstad.nl

Locatiegegevens
Hoofdkantoor

Nevenvestigingen
1 Adres

Hoflanderweg

Huisnr/Toevoeging

83

Postcode/Plaats

1945 ZD

Telefoonnummer

0251-254161

E-mail

info@smc-zaanstad.nl

Beverwijk

