
Werk is onmisbaar

‘Terug naar het werk’ is ons primaire doel en 
onze belangrijkste maatstaf. Want weer aan 
het werk kunnen is het ultieme bewijs dat het 
beter gaat. En duizenden gevallen en studies 
bewijzen dat werk vervolgens helpt om het 
herstel verder te versnellen. Het oppakken 
van het leefritme, een gevoel van voldoening, 
afleiding, waardering – allemaal onmisbaar 
voor maximaal herstel. Voor DBC is
terugkeer naar het werk dus doel 
en middel tegelijk. 

Alleen voor wie echt wil

Bij DBC streven we altijd naar een zo 
compact mogelijk proces met een zo groot 
mogelijk effect. Wie aan de slag wil en z’n 
leven weer op de rit wil krijgen, moet dus 
aan de bak. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker 
in het begin, als elke inspanning er eigenlijk 
een teveel is. DBC is er daarom vooral voor 
mensen die zich niet willen neerleggen bij de 
situatie. Mensen die het in zich hebben om 
door te bijten. De intensiteit en tempo van de 
behandeling worden precies afgestemd op
de cliënt. Altijd maatwerk dus.

Hoe eerder, hoe sneller herstel

In de regel neemt de complexiteit van klachten 
toe naarmate er meer tijd zit tussen het ongeval 
en de start van de behandeling. Dus hoe eerder 
we kunnen beginnen (met inachtneming van wat 
medisch verantwoord is), hoe beter. Daarom 
doen we niet aan wachtlijsten en maken we de 
drempel zo laag mogelijk, met een kosteloos en 
vrijblijvend adviesgesprek, snel daarna de intake 
en kort daarop de start van de behandeling. 

Volledige duidelijkheid

Herstel en terugkeer na een ongeval is een 
complex proces waarbij talloze factoren 
een rol spelen. Met onze wetenschappelijk 
onderbouwde methodieken en geavanceerde 
apparatuur maken we het inzichtelijk, 
meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen 
we ook werkgever, bedrijfsarts, verzekeraar, 
belangenbehartiger, arbeidsdeskundige 
genuanceerd en transparant meenemen in 
de voortgang. Die duidelijkheid helpt alle 
betrokkenen om gericht en effectief hun 
bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer 
naar werk.      
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Bijna 90% van onze cliënten is na behandeling 
in staat om leven en werk weer op te pakken.

DBC is het grootste behandelcentrum in 
Nederland dat volledig gespecialiseerd 
is in het specifieke terugkeertraject van 
werknemers na een ongeval. 

Een auto-ongeluk, een sportongeluk of een 
arbeidsongeval – DBC biedt de bewezen 
meest effectieve behandeling. Intensief en 
resultaatgericht.

90%DBC

DBC. 
Specialist in terugkeer 
na een ongeval
De nasleep van een ongeval werkt vaak diep door. Zowel fysiek als mentaal. 
Onbegrip, machteloosheid, boosheid én aanhoudende lichamelijke klachten versterken elkaar 
en staan verwerking en herstel wederzijds in de weg. Terwijl degene die het is overkomen 
meestal niets liever wil dan terug naar werk, terug naar de routine, terug naar de lol in het leven. 


