
PRIVACY 

Uiteraard garanderen wij uw privacy, volgens 
de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) wet volledig.
Wij wisselen vertrouwelijke informatie alleen 

uit met de behandelend specialist. Uw 
huisarts, bedrijfsarts of specialist krijgt alleen 
informatie als u daarvoor toestemming geeft. 

Twee weken na afronding van uw 
behandeling kunt u uw dossier met daarin 

de rapportages en vertrouwelijke medische 
informatie bij Topzorg Groenveld ophalen. 

Gedurende uw behandeling heeft u altijd het 
recht uw dossier in te zien. We bespreken uw  
behandelplan  regelmatig met u en houden 

uw  arts en werkgever  regelmatig op de 
hoogte van de voortgang en de resultaten,  

uw werkgever ontvangt echter nooit medisch 
inhoudelijke informatie van ons. 

TOPZORG 
GROENVELD 

De juiste zorg op het juiste moment 

in Noord- en Midden Limburg 

Prinsenstraat 12 5913 ST Venlo 

Telefoon 077-3513864 

www.topzorggroenveld.nl 

info@topzorggroenveld.nl 

TOPZORG 
GROENVELD 

Bij Topzorg Groenveld kunt u rekenen op 
de beste zorg: 

Interdisciplinair behandelprogramma bij o.a. 

· Burn out

· Langdurige lichamelijke klachten

En ook voor 

· Fysiotherapie

· Manueel therapie

· Oedeem therapie

· Training bij bekkenklachten

· Training bij COPD en Claudicatio

· Sportfysiotherapie

· Arbeidsfysiotherapie

· Fysio fitness, Outdoortrainingen en

Valtrainingen

· Psychologie of coaching

· Wachtlijstbemiddeling

TOPZORG 
GROENVELD 

Werk



WAAROM 

Een Topzorg Groenveld behandelprogramma? 
Soms lukt het even niet om te werken en moet 

u zich ziek melden bij uw werkgever. Als er
sprake is van koorts of een fikse buikgriep is

het vaak verstandig thuis te blijven en hier
eerst van te herstellen. Daarna kunt u weer

met frisse energie aan het werk. 

Soms kan het ook voorkomen dat u zich 
vaker moet ziekmelden, of dat klachten 
veel langer dan verwacht aanhouden en 
u weken of zelfs maanden uit de running
bent. U vraagt zich af wat er aan de hand
is, hoe dit komt en wat u kunt doen om

dit te veranderen? Helaas kan uw arts of
andere zorgverlener uw klachten niet of

onvoldoende wegnemen. Vraag uw huisarts, 
medisch specialist of bedrijfsarts dan een 
doorverwijzing naar Topzorg Groenveld. 

"Een traject van 3 maanden met succes 
afgesloten. Daarbij is gekeken naar mijn  

lichamelijke, geestelijke en sociale 
omstandigheden. Ik heb buiten en binnen 

getraind, dat heb ik als zeer prettig ervaren.
Het traject heeft me hierin heel goed 

geholpen. Nu heb ik de handvatten om dit 
verder voort te zetten." 

TOPZORG GROENVELD 

IS EEN VERNIEUWENDE 

PRAKTIJK 

Voor mensen met langdurige of 
terugkerende klachten en die ondanks de 

goede zorg van de huisarts, fysiotherapeut 
of psycholoog niet meer mee kunnen doen 
in hun werk of beperkt zijn in hun dagelijks 

functioneren. We richten ons op volledig 
herstel van functioneren binnen maximaal 16 
weken. We kijken met u hoe u uw dagelijkse 
activiteiten op het werk, in uw thuissituatie 

en uw sociale leven weer duurzaam op kunt 
pakken. Daarbij zorgt Topzorg Groenveld 

ervoor dat u zelf invloed krijgt op uw 
gezondheidsproblemen en dat u deze kunt 

leren voorkomen. 

HOE DAT KAN 

We gaan ervan uit dat sommige klachten 
meer oorzaken kunnen hebben dan 

u in eerste instantie ziet of voelt. Er is
aandacht voor sociaal - maatschappelijke 

omstandigheden (gezinssituatie, 
inkomen, woon- en werksituatie) en de 

invloed daarvan op uw gezondheid. 
Daarnaast bieden we u de beste artsen, 

fysiotherapeuten, psychologen en andere 
zorgverleners. 

WERKWIJZE 

Bij aanmelding voor een programma bij een 
burn out of de behandeling van landurig 

lichamelijke klachten volgt eerst een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Daarna volgt: 

Intake thuis 
Thuis vult u een aantal vragenlijsten in (2 uur) 

Dag 1 (locatie: Topzorg Groenveld) 

Fysiotherapeutisch onderzoek (1 uur) 
Test fysieke belasting (1 uur) 
Psychologisch onderzoek (1 uur) 

Dag 2 (locatie: Topzorg Groenveld) 
Consult met arts Arbeid en gezondheid, u 
en uw verantwoordelijke binnen Topzorg 
(1 uur) 

Aan de hand van de intake stellen we het 
behandelplan op. Dit plan bespreken we 
uitgebreid met u en sturen we ook naar uw 
verwijzend arts. Vervolgens vullen we deze 
intake nog  aan met een driegesprek met u, 
uw werkgever en de verantwoordelijke van 
Topzorg Groenveld , zodat we een 
eventueel werkhervattingsplan met u 
kunnen bespreken

Indien u, uw verwijzend arts en uw 
werkgever akkoord gaan met het 
behandelplan, gaan we z.s.m. starten. 

N.B. Bij de intake moet u altijd uw paspoort 
of identiteitskaart, sportkleding en 
sportschoenen meenemen. 




