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Cliënten Informatie



Wat is Sa4-Zorg?

Multidiscipliaire Werkwijze
Vergoeding

Trajectduur

TrajectSa4-Zorg is er voor:

Een goede gezondheid is van groot 

belang. Komt die gezondheid in het  

geding en heeft u te maken met  

psychische en lichamelijke klachten die 

aan elkaar gerelateerd lijken te zijn, dan 

kan Sa4-zorg u wellicht verder helpen. 

Heeft u langdurige klachten die niet over-

gaan? Leveren deze klachten beperkingen 

op in het dagelijkse leven? Bent u ge- 

motiveerd om hier verandering in te bren-

gen? Dan is Sa4-zorg het adres voor het 

juiste behandeltraject.   

Het multidisciplinaire basisteam van Sa4-

zorg bestaat uit: psychiater, psycholoog, 

fysiotherapeut en psychomotore thera-

peut. Indien dit nodig is worden ook  

andere disciplines zoals bijvoorbeeld een 

diëtist of maatschappelijk werk in gezet. 

In het multidisciplinaire overleg wordt 

uw herstelproces met regelmaat ge- 

ëvalueerd. Hierdoor blijft het handelen 

van betrokken professionals passend bij 

uw persoonlijke ontwikkelingen. 

De multidisciplinaire aanpak is afgestemd 

op uw persoonlijke hulpvraag en doelen 

die u wilt bereiken. 

U krijgt concrete handvatten aangereikt 

om invloed uit te oefenen op uw ge- 

voelens en gedachten en de wijze waarop 

u in het dagelijkse leven functioneert. U 

leert te denken in mogelijkheden in plaats 

van onmogelijkheden en krijgt de ruimte 

om zelf beslissingen te kunnen nemen.

Sa4-zorg hanteert kernwaarden die dienen als  

maatstaf voor ons denken en handelen. Tevens 

vormen zij de leidraad hoe medewerkers met 

cliënten omgaan. De kernwaarden zijn:

Kernwaarden

Betrokkenheid 

Zorgvuldigheid 

Deskundigheid

Creativiteit

Voor de behandeling en vergoeding van 

de behandeling is een verwijzing van een 

arts noodzakelijk. 

Intensieve korte trajecten afhankelijk van 

problematiek van ca 8 weken tot ca 16 

weken. 

 

Na het lezen van deze folder heeft 

u mogelijk vragen, deze be-

antwoorden we graag!

Na de intakefase waarin u gezien wordt 

door de psycholoog, fysiotherapeut en de 

psychiater worden de bevindingen in het 

multidisciplinaire overleg besproken. Het 

behandelplan met concrete behandel-

doelen en de te verwachten trajectduur 

worden vastgesteld en  met u besproken. 

Indien na de intakefase blijkt dat er geen 

relevante verbeteringen haalbaar zijn 

wordt dit uiteraard met u besproken en 

gecommuniceerd met de verwijzer. Indien 

mogelijk kijken we mee naar een passend 

alternatief. 

Gecombineerd met fysieke klachten 

(bijvoorbeeld, spierspanning, ver-

moeidheid, nekklachten, rugklachten).

Depressie

Angststoornis

Stemmingstoornis 

Psychosomatische stoornissen

Sa4-zorg; moderne zorg staat klaar, een overzichtelijk 

productaanbod gericht op het verbeteren van functioneren, 

fitheid, draagkracht en inzicht in eigen gezondheid 

en mogelijkheden.


