
Wilt u meer informatie over de onderzoek- en behandelmethodiek van HSK, @Work interventie of maatwerk? 
Neem dan contact op met onze medewerkers via 088 - 11 55 855 of klantenservice@hsk.nl.

1. Snelle start
Een hoge frequentie van sessies aan het begin van de behandeling 
heeft een aantoonbaar positief effect op de klachtenreductie en 
werkhervatting.

2. Werkhervatting of verzuimpreventie
Naast klachtenreductie is er in dit traject extra aandacht voor 
werkhervatting of het voorkomen van verzuim. Onderzoek toont aan dat 
deze werkgerichte methode een positief effect heeft op de werkstatus 
van een cliënt.

3. Telefonisch contact werkgever / casemanager
Bij aanvang van het traject neemt de behandelend therapeut telefonisch 
contact op met de werkgever / casemanager voor afstemming over 
de werksituatie. Gedurende het traject is er verdere telefonische 
afstemming. Indien gewenst kan de werkgever ook zelf contact opnemen 
met de therapeut over de voortgang, re-integratie en vervolgstappen.

4. @Work gesprek
Er vindt een @Work gesprek plaats tussen cliënt en therapeut over de 
werksituatie van de medewerker. Er worden gerichte adviezen gegeven 
aan de medewerker om het eigen welzijn op het werk te verbeteren.

5. Medische rapportage bedrijfsarts
De bedrijfsarts krijgt na elke vijfde behandelsessie een uitgebreide  
rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in  
het behandeltraject.

6. Procesinformatie werkgever / casemanager
De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de 
werkwijze van HSK en de voortgang van het traject zoals sessiedata, re-
integratieverloop en vervolgstappen.

7. Terugvalpreventie
De cliënt stelt samen met de behandelend therapeut een plan op om 
terugval in de toekomst te voorkomen, met extra aandacht voor de 
werksituatie. Terugvalpreventie is een onderdeel van alle behandelingen 
van HSK.

8. Follow up gesprek*
Het follow up gesprek vindt plaats binnen een half jaar na de laatste 
behandelsessie. Doel is eventuele terugval tijdig te signaleren en de 
cliënt handvatten aan te reiken om daarmee om te gaan.

9. Afstemmingsoverleg*
Er vindt een gesprek plaats tussen cliënt, therapeut, werkgever/
casemanager en eventueel bedrijfsarts over de voortgang van het 
behandeltraject. Doel is te bespreken wat in de werksituatie kan worden 
gedaan om het herstel te bevorderen, eventuele belemmeringen voor 
de werkhervatting weg te nemen en uitval in de toekomst te voorkomen. 
Het gesprek vindt  plaats op een locatie van HSK. Indien gewenst kan de 
therapeut, tegen aanvullende kosten, voor dit gesprek naar een externe 
locatie komen.

10. Behandelsessies
Dit betreft, naast het @Work-gesprek, het maximaal aantal behandel- 
sessies in de interventie. 

* Binnen onze @Work interventie kan HSK onderdelen flexibel inzetten. Zo kunnen wij in plaats van een afstemmingsoverleg kiezen voor een extra follow up gesprek.
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24/7 bereikbaarheid en 
ondersteuning bij schokkende 
en ingrijpende gebeurtenissen.

Tel.: 0800-0855

24/7 bereikbaarheid

Het structureel versterken 
van de inzetbaarheid en 

verhogen van de performance 
van medewerkers en 

managers.

Persoonlijke ontwikkeling

Diverse diensten, trainingen 
en tools voor de vroegtijdige 
signalering van psychische 

problematiek en het 
voorkomen van uitval.

Voorkomen en trainen

Diagnostiek en behandeling 
van werknemers die (dreigen 

te) verzuimen vanwege 
psychische problematiek.

Re-integratie @Work

 @Work Max8  @Work Max12  @Work Max18Werkgerichte interventies
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U kunt uw cliënt/medewerker direct bij ons aanmelden  
voor onderzoek naar de aard en ernst van de klacht / 

stoornis via www.hsk.nl of uw eigen aanmeldformulier.

Betaling onderzoek door
werkgever / arbodienst.

Kenmerken

• Medische verwijsbrief niet 
direct verplicht

• Aanmelding door 
geregistreerd verwijzer 
niet verplicht

• Geen aanspraak eigen 
risico  en basisverzekering 
cliënt

Onze onderzoeken worden 
uitsluitend privaat aangeboden

Betaling behandeltraject door werkgever/
arbodienst. Betaling @Work interventie 
door werkgever / arbodienst.

Kenmerken

• Medische verwijsbrief niet verplicht
• Aanmelding door geregistreerd verwijzer 

niet verplicht
• Geen aanspraak eigen risico en 

basisverzekering cliënt

@Work interventie + zorg producten
• @Work preventief, @Work Max 5, @Work 

Max 8, @Work Max 12 en @Work Max 18.

Betaling behandeltraject vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Betaling @Work interventie door werkgever / arbodienst.

Kenmerken
• Medische verwijsbrief wel verplicht
• Aanmelding door geregistreerd verwijzer 

(met persoonlijke AGB-code)
• Aanspraak eigen risico en basisverzekering cliënt

@Work Kort en @Work Compleet privaat gefinancierd•

Financiering behandeltraject 
Kort behandeltraject
• 
 

Regulier behandeltraject
• Aantal verzekerde behandelsessies niet gelimiteerd gedurende 

maximaal 1 jaar: behandeling zo kort mogelijk en zo lang als nodig is.

Onderzoek Behandeltraject en @Work interventie

Financieringsmogelijkheden

Resultaat • Objectief meetbare klachtenreductie • Werkhervatting • Verzuim- en terugvalpreventie • Evaluatie

Werkgerichte Interventies

Onderzoek

Uitgebreid onderzoek

Mogelijke onderzoeken
• Expertise
• Neuropsychologisch Onderzoek
• Loopbaanadvies

Screening

Kenmerken
• Snelle start van het onderzoek gegarandeerd
• Medische verwijsbrief niet direct verplicht
• Gevolgd door behandel- en interventieplan
• Terugkoppeling werkgever en/of casemanager

Mental Check Up

Kenmerken
• Preventief inventariserend gesprek
• Individuele inschatting arbeidstevredenheid, 

ontwikkelmogelijkheden en psychische 
risicofactoren binnen de huidige functie

• Medische verwijsbrief niet verplicht
• Rapportage en vervolgtraject in overleg

Uw aanmelding bij HSK

Behandeling op basis van evidence based 
transparante en geprotocolleerde 
therapieën.

Behandeling op basis van begeleide e-zelfhulp of 
stappenplan Rijnders of op basis van evidence based 
transparante en geprotocolleerde therapieën.

Private behandeling en/of coaching  
van klachten of ontwikkelvragen.

Werkgerichte interventies
• @Work Kort
• @Work Compleet

Werkgerichte interventies incl. sessies
• @Work Preventief, @Work Max 5, @Work 

Max 8, @Work Max 12 en @Work Max 18.

Regulier behandeltrajectKort behandeltrajectOnverzekerde zorg




