
     HvA PROVIDERGIDS ARBEIDSGERELATEERDE ZORG  

Vraag Aanvrager  Aanbieder Meer info  

Coaching vanwege  

 

- re-integratie  

- verzuimpreventie 

- burn-out klachten  

- balans werk/privé 

 

- Medewerker  

- Leidinggevende  

- Bedrijfsarts 

Coaches HvA Academie: Nadia Tromp en Jolanda van Zaalen  

- Informatie: HvA Academie 

- Contact:    academie@hva.nl 

Blz. 1  

- Leidinggevende  

- Bedrijfsarts 

Nicole Koot  

- Informatie: www.kootching.nl 

- Contact:     info@kootching.nl  

Blz. 2  

Claar Spierdijk  

- Informatie: www.spierdijkbegeleiding.nl  

- Contact:    spierdijk.begeleiding@gmail.com 

Blz. 3 

Anke Koster 

- Informatie: www.temperamentplus.nl 
- Contact: info@temperamentplus.nl 

Blz. 4 

Bedrijfsmaatschappelijk 

werk  

- Leidinggevende  

- Bedrijfsarts 

Arbodienst AMC / Bedrijfsmaatschappelijk werk 

- Informatie: www.arbodienstamc.nl   

- Contact:    dhr. Marnix Pot,  

m.pot1@amsterdamumc.nl   

tel. 020 566 20 83 

Blz. 5 

Arbeidsdeskundig advies - Bedrijfsarts 

Arbodienst AMC / Arbeidsdeskundige 

- Informatie:  www.arbodienstamc.nl 

- Contact:      mw. Tootje van Ruiten  

          c.j.vanruiten@amsterdamumc.nl / tel. 020 566 20 83 

Blz. 6 

Psychische interventies  

 
- Bedrijfsarts 

Grip Psychologen 

- Informatie: www.grippsychologen.nl 

- Contact: info@grippsychologen.nl / tel. 085-0471147 

Blz. 7 

Werkplek interventies 

- Werkplekadvies /-bezoek  
- Vaccinaties  

 

- Leidinggevende  

- Bedrijfsarts 

- Medewerker 

Arbodienst AMC / Werkplekonderzoek   

- Informatie: www.arbodienstamc.nl 

- Contact: mw. Patty Boers: p.boers@amc.uva.nl 

- Tel. 020 5255545   

Blz. 8 

https://academie.hva.nl/nl/coaching/Paginas/default.aspx
mailto:academie@hva.nl
http://www.kootching.nl/
mailto:info@kootching.nl
http://www.spierdijkbegeleiding.nl/
mailto:spierdijk.begeleiding@gmail.com
http://www.temperamentplus.nl/
http://www.arbodienstamc.nl/
mailto:m.pot1@amsterdamumc.nl
mailto:c.j.vanruiten@amsterdamumc.nl
mailto:info@grippsychologen.nl
mailto:p.boers@amc.uva.nl


Fysieke interventies  

  - Fysiotherapie 
- Bedrijfsarts 

USC Fysiotherapie 

- Informatie: www.arbodienstamc.nl 

- Contact: info@uscfysiotherapie.nl 

- Telefoonnummers: 

020-525 89 52   voor locatie @Sciencepark 

020-525 89 62   voor locatie @Amstelcampus 

020-566 32 23   voor locatie @AMC 

020-525 89 62   second opinion op vestiging Rooseveltlaan  

Blz. 9 

Multidisciplinaire interven-

ties  (w.o. burn-out klachten)  

- Leidinggevende  

- Bedrijfsarts 

Winnock Zorg 

- Informatie: https://www.winnock.nl  

- Contact:     casper.van.ooijen@winnock.nl  M 06-383 26 186 

Blz. 10 

 

Aanvragen van 

arbeidsgerelateerde zorg 

Door medewerker  

De medewerker kan rechtstreeks een aanvraag indienen voor:  

a) Coachtraject bij de coaches van de HvA Academie  

b) Werkplek interventies:  
  * advies over inrichting van de eigen werkplek 
  * aanschaf beeldschermbril of gehoorapparaat op advies van de bedrijfsarts 

Door leidinggevende 

Idem als bij de medewerker en daarnaast:  

a) Coachtraject bij externe coaches 
b) Inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werk van de Arbodienst AMC 
c) Inzet van Arbeidsdeskundig advies van de Arbodienst AMC 
d) Inzet van trajecten bij Winnock  

e) Inzet van dienstverleners arbeid gerelateerde zorg, niet in deze gids vermeld 

Door bedrijfsarts 
Idem als bij medewerker en leidinggevenden a t/m d) en daarnaast:  
  * Inzet van arbeidsdeskundig advies  
  * Inzet van psychische en fysieke interventies  

Gegevens bedrijfsartsen  Wie is mijn bedrijfsarts?  
Kijk op https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/a-z/item/arbodienst.html) voor naam 
en contactgegevens van je bedrijfsarts  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@uscfysiotherapie.nl
https://www.winnock.nl/
mailto:casper.van.ooijen@winnock.nl
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/a-z/item/arbodienst.html


 Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Coaching   /   blz 1 

Organisatie Naam coach Naam coach 

HvA Academie  
 

Info: HvA Academie 

Contact: academie@hva.nl 

 

Jolanda van Zaalen 
(j.p.van.zaalen@hva.nl) 

 

Nadia Tromp 
(n.m.h.tromp@hva.nl) 

De coaches van de HvA Academie zijn allen gecertificeerd en houden zich aan de ethische gedragscode zoals 
vastgelegd door de NOBCO. 

Korte omschrijving diensten   

Coaching gericht op preventie en re-integratie  

- We coachen preventief op dreigende uitval. Als het evenwicht tussen je draagkracht en draaglast verstoord is geraakt, schenken we aandacht aan het 
hervinden van je eigen vitaliteit en aan een goede balans tussen werk en privé.  

- Bij coaching gericht op re-integratie ondersteunen we je als je langere tijd uit het arbeidsproces bent geweest door bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte, 
stressklachten of burn-out. Deze coaching is erop gericht om succesvol terug te keren naar je werkplek, maar vooral ook om de kans op uitval in de toe-
komst te verkleinen.  

Coaching gericht op vitaliteit  

- Deze coaching is geschikt voor je als je minder stress wilt, zonder op langere termijn in te leveren op je prestaties. Of als je teveel betrokken bent bij je 
werk, waardoor je er door opgeslokt dreigt te worden. We richten ons op het vergroten van je vitaliteit en je weerbaarheid. Samen gaan we na hoe je je 
energieniveau weer op peil kunt brengen en hoe je fysieke signalen of blokkades eerder kunt onderscheppen. Daarnaast streven we ernaar dat je het ple-
zier in het werk weer terugvindt.  

Coaching op persoonlijk leiderschap  

- In deze coachgesprekken komen o.a. thema’s als macht, faalangst en eigen positie kiezen, ruimschoots aan bod. We praten met elkaar over het kunnen 
accepteren en benutten van verschillen, over spiegelen en gespiegeld worden en we buigen vastzittende opvattingen en allergieën om. We bespreken ook 
hoe je je kunt verbinden met een steeds veranderende omgeving en hoe je toch vertrouwen kunt blijven houden in je eigen visie.  

Duur coachingstrajecten 

- Deze trajecten zijn altijd op maat en bestaan na het intakegesprek in principe uit maximaal vijf (5) gesprekken van anderhalf uur. 

Kosten 

Aan de inzet van de HvA-coaches zijn geen kosten verbonden.  

 
 

https://academie.hva.nl/nl/coaching/Paginas/default.aspx
mailto:academie@hva.nl
mailto:j.p.van.zaalen@hva.nl
mailto:n.m.h.tromp@hva.nl


 

Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Coaching   /   blz 2 

Organisatie Naam coach 

 

Informatie: www.kootching.nl 

 

Nicole Koot:  Contact: info@kootching.nl 
   M: 06 - 51648220 

Nicole Koot is o.m. gecertificeerd door de International Coach Federation (ICF) als Master Certified Coach 
(MCC) en houdt zich aan de ethische gedragscode zoals vastgelegd door de ICF. Ook is zij geaccrediteerd 
door QSN Kwaliteitsmanagement voor de ABR Light op het gebied van coaching. 

Korte omschrijving diensten   

Coaching gericht op verzuimpreventie en werk-privé balans  

Ik bied coaching ter voorkoming van uitval. Als het evenwicht tussen je draagkracht en draaglast verstoord is geraakt, schenken we samen aandacht aan het 
hervinden van je eigen vitaliteit en aan een goede balans tussen werk en privé. De volgende onderwerpen kunnen hierbij aan bod komen: - Waar krijg je ener-
gie van? - Komen al je rollen voldoende aan bod? (Of slokt je werknemer-rol de meeste tijd en energie op?) - Leren focus te houden en werken volgens het 
principe ‘belangrijke zaken eerst’ (7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey) - Nee leren zeggen – Keuzeproblemen.  

Coaching gericht op persoonlijk leiderschap 

Als je het idee hebt zelf niet meer achter het stuur van je leven te zitten, vreet dat energie. Zaken overkomen je, je voelt weerstand tegen veranderingen, er 
spelen dilemma’s waar je geen invloed op hebt, je hebt het idee dat je je ideeën niet voor het voetlicht kunt brengen, je voelt je niet gehoord en dergelijke. Je 
staat niet in je kracht en verminderde effectiviteit, onbehagen of uitval liggen op de loer. Coaching is dan een effectief middel om de regie over je leven weer 
terug te krijgen.  Afhankelijk van waar jij tegenaan loopt, gaan we aan de slag met inzicht krijgen in wie je bent, waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. 
Doordat je je van zaken bewust wordt, ben je in staat om andere keuzes te maken, ander gedrag in te zetten en te focussen op die activiteiten die je energie 
geven en om vertrouwen te kunnen blijven houden in je eigen visie. Je ontdekt welke overtuigingen je in de weg staan om effectief te handelen en leert ze om te 
buigen naar overtuigingen die het mogelijk maken nieuw gedrag in te zetten; zoals b.v. effectiever communiceren (zonder emotie of oordeel), nee leren zeggen, 
mensen meekrijgen, focus op voor jou belangrijke zaken, enz. 

Duur coach trajecten 

 Deze trajecten zijn altijd op maat en bestaan na het intakegesprek in principe uit 5 gesprekken van anderhalf uur. 

Kosten 

Kosten op basis van offerte, die bij de opdrachtgever van de HvA wordt ingediend. 

http://www.kootching.nl/
mailto:info@kootching.nl
http://www.coachfederation.nl/
http://www.qsn.nl/


Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Coaching   /   blz 3 

Organisatie Naam coach 

 
 

Informatie: www.spierdijkbegeleiding.nl 
 

 

Claar Spierdijk:   Contact: spierdijk.begeleiding@gmail.com   

        T: 0294 288973   

Claar Spierdijk is geregistreerd bij de LVSC en de NHG en werkt volgens de Ethi-
sche Gedragscode van de LVSC. 

Korte omschrijving diensten   

Coaching gericht op re-integratie bij overspannenheid, burn-out of lichamelijke ziekten 

-  De coaching is gericht op succesvolle werkhervatting (opbouwen arbeidsritme, hervinden van kracht en energie) en op het voorkomen van uitval. 

Coaching gericht op verzuimpreventie / balans werk-privé /gezond omgaan met tijd en energie 

- Deze begeleiding is gericht op het voorkomen van uitval. We kijken naar de factoren die een rol spelen bij het herstellen of optimaliseren van een voor jou 
gezonde levensbalans en gaan daar resultaatgericht mee aan de slag. 

Coaching gericht op omgaan met verlies op de werkvloer bv. bij fusie of verandering van taakinhoud 

- Veranderingen op het werk kunnen leiden tot stress of andere gezondheidsklachten. Deze vorm van coaching is gericht op het ‘op eigen wijze’ leren om-
gaan met de veranderingen, zodat je weer gezond kunt functioneren. 

Coaching gericht op werkplezier hervinden of optimaliseren. “Hoe blijf ik fit tot het einde van de rit?” 

- Werkplezier is belangrijk voor het gezond (blijven) uitoefenen van je werk. Een ‘Werk APK ‘kan nieuwe inzichten en energie gevende perspectieven opleve-
ren, die een positieve invloed hebben op je werkplezier en gezondheid. 

Duur coachingstrajecten 

- Deze trajecten zijn altijd op maat en bestaan na het intakegesprek in principe uit maximaal vijf (5) gesprekken van anderhalf uur. 

Kosten 

Kosten op basis van offerte, die bij de opdrachtgever van de Hogeschool van Amsterdam wordt ingediend. 

  

 

http://www.spierdijkbegeleiding.nl/
mailto:spierdijk.begeleiding@gmail.com


Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Coaching   /   blz 4 

Organisatie Naam coach 

 

 

 

Anke Koster:   Contact: info@temperamentplus.nl 

       T: 06-13560696  

Anke Koster is NOLOC erkend Loopbaanprofessional. In 2017 is zij door Lin-
kedIn erkend als LinkedIn Talent Ambassador. Zij geeft ruim tien jaar coaching 
en training op het gebied van netwerken, loopbaanbegeleiding, personal branding 
en LinkedIn. Zij heeft kantoorruimte in Bussum en kan ook afspreken in een 
Coachhuis in Amsterdam of omgeving. Haar begeleiding wordt omschreven als 
inspirerend, motiverend en praktisch.  

Korte omschrijving diensten   

Loopbaancoaching 

Mijn motto is Create your Career…Samen kijken we naar een een nieuwe richting voor jouw loopbaan/carriere. In 5 afspraken gaan we met behulp van een 
uitgebreide (schriftelijke) intake, diverse creatieve (schrijf) oefeningen, een loopbaantest, en natuurlijk gesprekken kijken waar jouw talenten en kwaliteiten 
het beste tot hun recht kunnen komen. Ook help ik je vervolgens om jouw LinkedIn profiel zo goed mogelijk op te stellen. Met o.a. dit LinkedInprofiel kun je 
via je netwerk je nieuwe werkplek vinden. 
Duur: 5 afspraken, kosten in overleg 
 

Personal Branding met LinkedIn  

In 2 sessies van ieder 1,5 uur gaan we samen aan de slag met jouw LinkedIn Profiel. Stap voor stap nemen we jouw profiel door en passen we het aan 
waar nodig. In de tweede sessie ga je actief worden op LinkedIn met behulp van Stories, Posts en misschien wel een Blogpost. Je leert alle ins- en outs 
kennen die LinkedIn te bieden heeft om jezelf zo goed en professioneel mogelijk te profileren. 

Schrijf je loopbaan (groepstraining)  

In een kleine groep van 4-6 mensen vind je in vier dagdelen al schrijvend inzichten en antwoorden die passen bij de loopbaanvraag of het thema dat jou 
bezighoudt. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld: je bent op zoek naar ander werk en wilt onderzoeken wat echt bij je past, je wilt je verder ontwikkelen maar 
weet niet goed in welke richting, als zelfstandig ondernemer zoek je naar een inspirerende wending, je gaat met pensioen en bent op zoek naar een andere 
invulling van je leven. 

Kosten 

Kosten op basis van offerte, die bij de opdrachtgever van de Hogeschool van Amsterdam wordt ingediend. 

mailto:info@temperamentplus.nl


Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Bedrijfsmaatschappelijk werk   /   blz 5 

Organisatie Naam bedrijfsmaatschappelijk werker  

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 
 

Marnix Pot: m.pot1@amsterdamumc.nl Bedrijfsmaatschappelijk werker & Adviseur  

psychosociale arbeidsbelasting Arbodienst AMC. 

Contact: mail of bel naar de BGZ (bedrijfsgezondheidszorg) via bgz@amc.uva.nl of 020-5662083 

voor het maken of wijzigen van afspraken.  

Ik heb meerdere jaren ervaring als bedrijfsmaatschappelijk werker en trainer binnen verschillende 

bedrijven en organisaties. Ik werk graag met een oplossingsgerichte aanpak en kan mensen onder-

steunen in: hoe om te gaan met veranderingen of hoe ze zich goed kunnen positioneren. 

Mijn aanpak   

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteun ik medewerkers van de HvA of UvA, die vanwege stress gerelateerde problemen niet meer met plezier naar hun werk gaan.  
Een traject duurt meestal drie tot vijf gesprekken, waarin ik luister naar het verhaal van de medewerkers. Tijdens deze gesprekken kan ik hen een spiegel voorhouden of geef ik tips 
aan de hand van het oplossingsgericht werken, die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Aan de hand van deze gesprekken krijgt iemand het overzicht terug of word je getraind in het 
omgaan met lastige werksituaties. Hierdoor krijg je weer grip op je eigen situatie en kan je uiteindelijk weer met plezier naar het werk gaan.  

Korte omschrijving diensten   

Preventie en re-integratie 

- Omdat ik nauw samenwerk met de bedrijfsartsen van de arbodienst, bied ik de mogelijkheid om zowel bij dreigende uitval, als bij het re-integreren te begeleiden. Wacht dus 
niet te lang, maar kom in actie. Bij de bedrijfsarts kan je een preventief consult aanvragen als je het gevoel hebt dat je grip verliest op je werk-privé situatie. De bedrijfsarts 
kan dan naar mij doorverwijzen. Door de nauwe samenwerking is dit een korte lijn. Mijn begeleiding betreft psychosociale thema’s, zoals bijv. omgaan met werkdruk.  

Inzicht in patronen in de interactie met anderen 

- Deze begeleiding richt zich op het inzicht krijgen in patronen en overtuigingen die de interactie met anderen soms bemoeilijken of waardoor een sluimerend conflict op de loer 
ligt. Leer de patronen (her)kennen, waardoor je ze via kleine stappen kunt bijschaven door met voor jou ander gedrag te experimenteren. Thema’s als regie, duidelijk zijn, 
grenzen stellen en meebewegen tot op zekere hoogte zijn hier aan de orde. 

Omgaan met (organisatie) verandering 

- Veranderingen kunnen bedreigend zijn, maar ook nodig. Je hebt niet altijd invloed op veranderingen. Wel op de manier waarop je daarop reageert. Deze begeleiding richt 
zich op het ontwikkelen van veerkracht en het prettig kunnen blijven werken in een veranderende omgeving.  

Duur begeleidingstraject 

- De begeleiding bestaat uit maximaal 5 gesprekken. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Wel heb ik soms vertrouwelijk overleg met de bedrijfsarts. Op basis van een doorver-
wijzing van de bedrijfsarts of je leidinggevende, kun je zelf een afspraak maken met de BGZ (bedrijfsgezondheidszorg) via bgz@amc.uva.nl of telefonisch via 020-
5662083. Bij verhindering van de afspraak, dit graag z.s.m., maar uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven aan de BGZ.  

Kosten 

Inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt verzorgd door Arbodienst AMC. De kosten bedragen per consult € 110 (uitgaande van 60 minuten). Een traject duurt maximaal 5 ge-
sprekken en zou dan maximaal € 550,- kosten. Deze kosten worden gefactureerd aan de werkgever.  

mailto:m.pot1@amsterdamumc.nl
mailto:bgz@amc.uva.nl
mailto:bgz@amc.uva.nl


 

Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Arbeidsdeskundig advies   /   blz 6 

Organisatie Arbeidsdeskundig onderzoek  

 

Arbeidsdeskundig advies  

Tootje van Ruiten 
  
- Voor informatie en uitleg sociale zekerheidskwesties:  
   c.j.vanruiten@amc.uva.nl / 0651699846/ bgg 020-52566625 
- Voor aanvraag arbeidsdeskundig onderzoek en advies, in overleg met de bedrijfsarts.  
 
Arbeidsdeskundigen van de arbodienst zijn geregistreerd en gecertificeerd, en houden zich aan de 
gedragscode van de beroepsvereniging NVVA. 

Korte omschrijving diensten   

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies gericht op duurzame werkhervatting 

- Een arbeidsdeskundige komt meestal pas in beeld als er sprake is van langdurig verzuim en het twijfelachtig is of je je eigen werk nog kunt doen. Het onderzoek is 
erop gericht om onderbouwd vast te stellen of het eigen werk nog passend is, of met aanpassingen van bijvoorbeeld takenpakket, werkplek, werktijden passend te 
maken is. Als dat niet meer kan, adviseert de arbeidsdeskundige hoe je dan wel duurzaam aan het werk kunt blijven. 

- Ook in een eerder stadium kan de arbeidsdeskundige adviseren. Als terugkeer in je eigen werk nog wel het doel is, maar de re-integratie stagneert, of jij en je lei-
dinggevende zijn het niet eens over je arbeidsmogelijkheden of over de inzet van de andere partij, dan kan de arbeidsdeskundige om advies worden gevraagd hoe 
de impasse te doorbreken. Doel van deze interventie is de re-integratie vlot te trekken, zodat niet onnodig tijd verloren gaat, en dat –binnen de kaders van de Wet 
Verbetering Poortwachter- de juiste stappen worden gezet. 

Duur arbeidsdeskundig onderzoek en advies 

- Het arbeidsdeskundig onderzoek maakt onderdeel uit van het wettelijk kader rond verzuim en moet uiterlijk aan het eind van het eerste ziektejaar voor de eerste 
keer worden ingezet. Een arbeidsdeskundig onderzoek of advies is in principe éénmalig. Een onderzoek wordt in 4 weken afgerond met een rapport. Een advies 
kan mondeling, of schriftelijk worden gegeven, in een individueel gesprek of in een SMO. 

Informatie en uitleg over sociale zekerheidskwesties 

- Als je ziek bent kun je op enig moment aangewezen raken op een uitkering. Het hebben van een uitkering heeft consequenties voor je inkomen en je rechtspositie. 
Daarbij is sociale zekerheid voor iemand die hier normaal nooit mee te maken heeft, ingewikkelde materie. De arbeidsdeskundige kan samen met je kijken welke 
uitkeringssituatie er speelt en welke gevolgen dat heeft voor je inkomen en je werk.  

- Of je recht hebt op een uitkering, bepaalt het UWV. Beslissingen van UWV hoeven niet altijd te kloppen. Gezien de consequenties voor je inkomen, maar soms ook 
voor de organisatie, is het belangrijk om te weten of jij of je werkgever niet tekort worden gedaan, en als dat zo is, welke stappen je dan kunt zetten om dit aan te 
vechten. Voor informatie en advies hierover kun je terecht bij de arbeidsdeskundige. 

Kosten 

- Inzet van een arbeidsdeskundige  wordt verzorgd door Arbodienst AMC. De kosten komen ten laste van de opdrachtgever. Een arbeidsdeskundig onderzoek kost  
€ 880 excl. BTW (o.b.v. 8 uur, inschatting. Complexe casuïstiek kan meer tijd kosten, meerkosten worden met opdrachtgever vooraf besproken).  

- Aan uitleg en informatie over sociale zekerheidskwesties zijn geen kosten verbonden (deze kosten zitten in het centrale contract van Arbodienst AMC met HvA). 

 

 

 

mailto:c.j.vanruiten@amc.uva.nl


 

Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Psychische interventies   /   blz 7 

Organisatie Inzet van psychologische interventies altijd via de bedrijfsarts  

 

Zoek contact met de bedrijfsarts voor inzet van zorg via Grip Psychologen    

Korte omschrijving diensten   

Indicatie  

- Bijna iedereen heeft weleens een periode dat het wat minder gaat. Als leidinggevende zie je dat een van je medewerkers minder goed presteert, vermoeid is of 
minder flexibel reageert. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld een verandering van functie, het ervaren van werkdruk, problemen met collega’s of 
leidinggevende, maar ook problemen op persoonlijk vlak kunnen hierin een rol spelen. Bij Grip Psychologen worden medewerkers op professionele wijze begeleid 
om weer met energie en plezier aan het werk te kunnen of om optimaal op het werk te kunnen presteren. 

Snel geholpen 

- Medewerkers kunnen snel bij Grip terecht. De intake kan plaatsvinden binnen 10 werkdagen, de rapportage volgt binnen 5 werkdagen na intake, de behandeling 
start doorlopend na intake. Hierdoor wordt direct een start gemaakt met het aanpakken van de gestelde doelen, hetgeen leidt tot een aanzienlijke verbetering van 
het prestatievermogen en de mentale gezondheid. 

Twee sporen 

- De bedrijfsarts signaleert en verwijst door naar Grip. “Grip op Werk” kent twee sporen, [Preventief en Prestatie] gericht op prestatiebevordering of om klachten en 
uitval van het werk te voorkomen en een curatief gedeelte [Herstel] gericht op de behandeling van psychische klachten met een focus op werk(hervatting). In alle 
gevallen is de aanpak prestatiegericht, effectief en betrokken en wordt gewerkt vanuit evidence based technieken; cognitieve gedragstherapie en indien geïndiceerd 
EMDR. “Grip op Werk” leidt tot verbetering van het prestatievermogen en de mentale gezondheid. Vroegtijdig aan de slag voorkomt (langdurig) verzuim. Ondersteu-
ning in werkhervatting voorkomt stagnatie en leidt tot een sneller herstel. 

Duur begeleiding en behandeling 

De duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de behandeling. Onderstaand een toelichting op de twee sporen. 

- [Preventief en Prestatie] bestaat uit twee pakketten. Stressless richt zich op het voorkomen van stressklachten en SterkWerk gericht op het verbeteren van het 
prestatievermogen. In beide pakketten zit standaard inbegrepen: intake, rapportage, testonderzoek, 7 gesprekken met een psycholoog, een follow-up gesprek, 
contact en informatie-uitwisseling met de bedrijfsarts en werkgever en een signaleringsplan.  

- [Herstel] bestaat uit de pakketten, Basis*, Midden** en Top****. Standaard inbegrepen zit een intake, rapportage, testonderzoek, 10 gesprekken met een psycho-
loog, E-Health ondersteuning, Module InBalans, contact en informatie-uitwisseling met de bedrijfsarts en werkgever en een terugvalpreventieplan. Midden** bevat 
extra de module Timemanagement, een Sterkte-Zwakte analyse en een follow-up gesprek. Top**** biedt daarbovenop RunningTherapie of de Zelfbeeldgroep en 
een driegesprek met de cliënt, leidinggevende en de therapeut.   

Kosten 

Grip op Werk Preventief   Grip op Werk Herstel   Kosten vergoede zorg (sprake van diagnose)      Kosten niet-vergoede zorg 

Stressless  € 1.095         Herstel Basis*     €    330,-    € 1.500,- 

SterkWerk € 1.095         Herstel Midden**    €    580,-    € 1.750,- 

           Herstel Top****    € 1.080,-    € 2.250,- 

Losse verrichtingen 

De kosten per sessie    €   95,- 

Sessie Skype/ Telefonisch  €   45,- 

Driegesprek   € 210,- 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2rKC7PnRAhWF7hoKHfVQD7sQjRwIBw&url=http://idezia.nl/klanten/grip-psychologen/&psig=AFQjCNHN4wYi-xF2YaXPKwq_kMqGQrpCUg&ust=1486414591926443


 

Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Werkplek interventies   /   blz 8 

Organisatie Werkplekadvies (Een werkplekadvies kun je zelf aanvragen. Informeer wel je leidinggevende hierover)  

 
 

Werkplekadvies-/ bezoek 
(Griep)vaccinaties  

 
Patty Boers, Arboconsulent en Arbo verpleegkundige van Arbodienst AMC, locatie  
Roeterseiland (voor de faculteiten FT, FBSV, FG, staven en diensten)  
 
T: 020 - 525 5545 / M: 06-24270435 / E-mail: p.boers@amc.uva.nl  

 

   Nick Koster, Arbocoördinator van de HvA   
   (voor de faculteiten FDMCI, FBE, FOO, FMR)    M: 06 - 211 56925 / E-mail: n.koster@hva.nl     

Korte omschrijving diensten   

Werkplekadvies 

- Om fysieke problemen te voorkomen is een goede werkplek van groot belang. Misschien  moet je bureaustoel worden aangepast of vervangen of kan de 
werkplek beter worden ingericht. Hiervoor kun je een werkplekadvies aanvragen bij de Arbo consulent van Arbodienst AMC en/of de Arbo coördinator. Als 
je begint op een nieuwe werkplek is het altijd raadzaam om werkplekadvies advies in te winnen. Het uitproberen van ergonomische hulpmiddelen is moge-
lijk (mits voorradig). 

- Bij een aanvraag voor een individueel standaard werkplekadvies krijg je algemene voorlichting en een persoonlijke instructie over het instellen van je 
stoel, bureau en pc. 

- Bij een aanvraag voor een individueel werkplekadvies met aangepaste voorzieningen, spitst het advies zich toe op de keuze van bijzondere voorzienin-
gen op basis van een medische indicatie (afgegeven door huis- of bedrijfsarts). Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een noodzakelijke compu-
terbril (kijk hiervoor op MijnHvA.nl → Werkplek → Beeldschermbril).  

Aanvraag en terugkoppeling 

- Een werkplekonderzoek kan aangevraagd worden door een werknemer, een leidinggevende of via een verwijzing van de bedrijfsarts. 

- De gegeven adviezen worden schriftelijk teruggekoppeld aan betrokkene.  

Vaccinaties 

- In de maand oktober kun je bij Arbo verpleegkundige terecht voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Via de HvA Nieuwsbrief informeren wij je wanneer en op 
welke dagen de griepvaccinaties plaatsvinden.  

- Medewerkers kunnen hier ook terecht voor vaccinaties naar verre bestemmingen. Dit geldt primair voor dienstreizen, maar kan ook voor vakanties. 

Kosten  

- Werkplekadvies en griepvaccinaties: hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Deze dienst maakt onderdeel uit van het arbodienstverleningscontract 
tussen HvA en Arbodienst AMC. 

- Vaccinaties verre bestemmingen: In geval van dienstreis: voor kosten van werkgever. In geval van particuliere vakantie: voor kosten van werknemer, 
tegen contante betaling. Afhankelijk van de polis kan de medewerker de kosten declareren bij de eigen ziektekostenverzekering.  

mailto:p.boers@amc.uva.nl
mailto:n.koster@hva.nl


 

 

Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Fysieke interventies   /   blz 9 

Organisatie Fysiotherapie: Verwijzing vindt plaats op advies van de bedrijfsarts  

 

 

Roan Vierhout, fysiotherapeut 

     Joep Kamphuis, fysiotherapeut  

Korte omschrijving diensten   

USC Fysiotherapie is een allround praktijk en, als onderdeel van SMA Science park, gevestigd in:  

- sportcentrum Universum, het AMC Sport Centrum (ASC) in Amsterdam Z-O en in Amstelcampus sport & fitness aan de Wibautstraat.  

 

Via verwijzing door de bedrijfsarts kun je bij ons terecht voor arbeidsrelateerde fysieke zorg als:    

- Fysiek onderzoek/second opinion: uitgebreid lichamelijk onderzoek om fysieke klachten in kaart te brengen en een behandelplan te ontwikkelen. 

- HRV (stresstest/heart rate variability): een objectieve methode om stress en vitaliteit te bepalen. 

- Echografie: voor beoordeling van spier-, pees- en botaandoeningen van onder andere de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en de enkel. 

- Functional movement screen: gericht op het meten van voldoende/onvoldoende kracht en balans in rompspieren 

- Specifieke programma’s gericht op preventie van rug-, en nek/schouder/arm klachten.  

 

Op verwijzing van de bedrijfsarts bieden wij de mogelijkheid om de medewerker binnen 48 uur te zien en zullen wij hierover, indien nodig, direct rapporteren. Onze 
behandelmethodes zijn gericht op een actieve aanpak waarbij patiënt centraal staat. Een goede intrinsieke motivatie van de patiënt is daarbij essentieel.  

Kosten 

- Bij medische indicatie: vergoeding via ziektekostenverzekering medewerker (aanvullende verzekering).  

- Bij geen vergoeding door de verzekeraar, werken wij op offertebasis voor de werkgever.  De werkgever kan hierover eventueel betalingsafspraken 
maken met de medewerker. De kosten zijn dan:   

• Zitting Fysiotherapie in de praktijk         € 34 (25 min) 

• Eenmalig Fysiotherapeutisch Consult   € 45 (30 min, incl rapportage)  

• Echografie (inclusief rapportage)  € 52 (30 min, incl rapportage) 

• Second opinion schouder of knie  € 65 (60 min, incl rapportage) 

 

 



 

 

 

Informatie Provider Arbeidsgerelateerde zorg HvA  Onderdeel:  Multidisciplinaire interventies    /   blz 10 

Organisatie Inzet van interventies door Winnock altijd via leidinggevende of bedrijfsarts  

 
Informatie: www.winnock.nl  

Aanmelding voor Winnock-traject: via je leidinggevende of de bedrijfsarts.  

Contact:         amsterdam@winnock.nl  / Contactpersoon: casper.van.ooijen@winnock.nl  
Telefoon:       Winnock Amsterdam: 088 9466200 

                        Casper van Ooijen: 0638326186 

Korte omschrijving diensten   

Voor welke klachten kun je bij ons terecht  

- Je kunt bij ons voor diverse klachten terecht, ook voor klachten waarvoor je al eerder bent behandeld, maar die onvoldoende hebben opgeleverd. Denk 
bijvoorbeeld aan nek- schouder-, arm- en rugklachten, bekkenklachten, fibromyalgie, burn-out, chronische vermoeidheid, psychische klachten etc.  

- Winnock biedt je handvatten om stapsgewijs op andere wijze met je klachten om te gaan.  

Onze aanpak  

- Je wordt begeleid door een multidisciplinair team (fysiotherapeut- /bewegingsdeskundige, ergotherapeut-/re-integratiedeskundige, psycholoog en een me-
disch specialist/revalidatiearts). Deze teamleden werken intensief met elkaar samen, waardoor in korte tijd een groot effect bereikt wordt.   

- Door middel van een intensief programma leer je anders om te gaan met je klachten, waardoor ze verminderen of zelf verdwijnen. De focus ligt hierbij niet 
op het bestrijden van de klachten, maar op het weer normaal gaan functioneren zowel in werk- als privé situatie. 

- Mede omdat er een volledig jaar nazorg geleverd wordt, is het resultaat duurzaam. Je kunt altijd op ons terugvallen!  

Ons doel 

- De negatieve spiraal doorbreken; je hebt weer vertrouwen in je lichaam en je energie is in balans. 
- Het is je gelukt om dankzij deze nieuwe balans weer klachtonafhankelijk te kunnen functioneren. 

Kosten 

Wanneer er geen vergoeding vanuit de basiszorgverzekering mogelijk is zijn de kosten (afhankelijk van intensiteit en duur programma): 
 •  Kort programma: € 4.800  
 •  Middellang programma: € 7.200  
 •  Lang programma: € 10.400  
Wanneer er wel vergoeding vanuit de basiszorgverzekering mogelijk is, komt er een offerte voor het re-integratiegedeelte Samen Werk(t) Duurzaam, welke stan-
daard € 2.118 kost.  

Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW. 

 

http://www.winnock.nl/
mailto:amsterdam@winnock.nl
mailto:casper.van.ooijen@winnock.nl

