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Uw verzekeraar, UWV of werkgever heeft ons verzocht u te bezoeken
voor een Cognitieve re-integratie. In deze folder geven wij u inzicht in
wat u hiervan kunt verwachten. Tijdens het eerste gesprek komen we
hierop terug.

U traint over een periode van vijf weken het werkgeheugen. U doet deze
training thuis, via internet. Onze coach volgt de training nauwgezet,
neemt iedere week contact met u op en geeft advies.
3. Begeleiding

Na hartproblemen, na de behandeling van kanker, na een depressie, na
een periode van overspanning, na een whiplashtrauma, enzovoort, vergt
werkhervatting vaak een intensieve en vooral specifieke aanpak. Bij
Cognitieve re-integratie maakt de Werkgeheugentraining onderdeel uit
van het begeleidingstraject naar werkhervatting. Het hele traject neemt
ongeveer vijf maanden in beslag.

De begeleiding stemmen we af op uw persoonlijke situatie. Het doel
van de begeleiding bespreken we van te voren met u. In de
begeleidingsgesprekken, waarvoor u thuis wordt bezocht, zoeken we
met u naar oplossingen en krijgt u adviezen. Halverwege en aan het
eind van het traject informeren we de opdrachtgever door middel van
een rapportage. Ook in deze rapportage krijgt u inzage.

De Cognitieve re-integratie bestaat uit drie delen:
Wat hebt u nodig om te trainen?
1. Expertise en advies
Met de Expertise en advies willen wij een goed beeld krijgen van uw
probleem. De Expertise en advies bestaat uit twee gesprekken. In het
eerste gesprek vindt er een intake plaats en indien nodig een lichamelijk
onderzoek. Tevens krijgt u vragenlijsten om in te vullen, met als doel
een compleet beeld van uw situatie te krijgen. Ook vragen we uw
toestemming om informatie met uw behandelaars uit te wisselen en om
het beleid af te stemmen. In het tweede gesprek, dat twee weken na het
eerste gesprek plaatsvindt, bespreken we de resultaten en adviezen met
u. Om u en de opdrachtgever goed te informeren, leggen we onze
bevindingen schriftelijk vast in een rapportage. Voordat we de
rapportage naar de opdrachtgever versturen, krijgt u inzage in dit
rapport en de gelegenheid daarop te reageren.
2. Werkgeheugentraining
Het werkgeheugen heb je nodig om informatie op te nemen, te
bewerken en binnen een korte tijd te gebruiken.
Werkgeheugenproblemen kunnen tot forse beperkingen in het dagelijks
leven leiden. Het werkgeheugen is in veel gevallen te verbeteren met de
Werkgeheugentraining die Condite aanbiedt.
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U hebt een computer met een goede en stabiele internetverbinding
nodig. Cogmed is platform onafhankelijk en werkt dus op een Windows
PC, Linux PC of Mac. Het moet mogelijk zijn te trainen in een rustige
ruimte.
Beroepscode
Onze psychologen werken volgens de beroepscode van het NIP en de
fysiotherapeuten volgens de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. U
hebt recht op inzage in de rapportages over u. Gegevens in de
rapportages waarvan u aannemelijk maakt dat ze onjuist zijn, worden
door ons gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. Dit geldt niet voor
bevindingen en conclusies, deze behoren tot de verantwoordelijkheid
van de psycholoog of fysiotherapeut. Informatie over de
klachtenregeling kunt u vinden op onze website: www.condite.nl.
Conform de wettelijke verplichting bewaren we uw dossier tien jaar.
Meer informatie
Kijk op onze website (www.condite.nl) voor uitgebreide informatie, de
meestgestelde vragen, een overzicht van onze medewerkers,
ervaringen van cliënten en meer.
www.condite.nl

