OP WEG NAAR
OPTIMAAL
HERSTEL

Merk Hoe Sterk is gespecialiseerd in
het bieden van gerichte nazorg na de
behandeling van PTSS, depressie en/
of burn-out. We begeleiden cursisten
en hun gezin bij hun terugkeer naar de
dagelijkse realiteit, zowel in relatie tot
werk als privé.

MERKHOESTERK.COM

NAZORG OP MAAT VOOR IEDEREEN
Het vervolgtraject MHS-Totaal
is voor iedereen die te maken
heeft met PTSS, depressie en/
of burn-out. Of je nu in het
voortraject zit of een behandeltraject hebt afgerond: wij
zijn er voor jou. We begelei
den cursisten en (indien van
toepassing) hun partner/
gezin met het oppakken van
hun leven. Uit ervaring weten
we dat daar veel uitdagingen
bijhoren. Denk aan de verwachtingen van de werkgever,
de bedrijfsarts en het UWV,
letselschadeafhandeling en/
of arbeidsconflicten. Vaak
zijn deze zaken van negatieve
invloed op het herstelproces. Het door Merk Hoe Sterk
ontwikkelde vervolgtraject
MHS-Totaal is een maat
werktraject dat cursisten
hierbij begeleidt.

60%

van de cursisten
bereikt binnen
12 maanden het
gewenste resultaat

MHS-Totaal is een praktijkgericht begeleidingstraject. De aanpak is gebaseerd op
wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodes en tot stand gekomen in samenwerking met GGZ-organisatie PSYTREC.

Module 1

Psychosociaal

Module 2

Fysiek
bewust gezond

Module 3

Mentaal
zelfvertrouwen,
weerbaarheid

Module 4

Emotie-regulatie
woede en agressie

gezin & omgeving

Module 5

Beter slapen,
minder stress

Module 6

E-coaching
& E-health

Module 7

Re-integratie
en werkfit

Module 8

Mobiliteit

Cursisten kiezen zelf aan welke modules ze
willen deelnemen en in welke volgorde ze
dit willen doen.

HET TRAJECT VAN BEGIN TOT EIND
Aanmelden

Akkoord opdrachtgever

MHS-totaal is alleen succesvol als
je gemotiveerd bent. Het is niet
eenvoudig, maar brengt je een
positieve verandering en uitzicht
op een goede toekomst. Wil je er
echt voor gaan? Meld je aan op
www.merkhoesterk.com

De begeleiding start zodra de
opdrachtgever akkoord gaat met
het begeleidingstraject.

Start MHS-Totaal
Het herstelplan richt zich niet
alleen op jou, maar ook op je omgeving. Door deze brede aanpak
en denkwijze is de kans op goed
en blijvend herstel groter. Afhan
kelijk van je doelen, en modules
van MHS-Totaal, bestaat het
hersteltraject uit een individueel
samengesteld pakket met praktijkoefeningen, gesprekken met externe partijen en werkgerelateerde
trainingen.

De kennismaking
Na je aanmelding volgt er een
kennismakingsgesprek waarbij we
jouw hulpvraag in beeld brengen.
Ook gaan we samen op zoek naar
een opdrachtgever die het begeleidingstraject betaalt. Hiervoor gaan
we (het liefst samen) in gesprek
met je werkgever, bedrijfsarts of
contactpersoon bij het UWV of de
gemeente.

Afronding en evaluatie
Tijdens het traject vinden er
regelmatig evaluatiegesprekken
plaats om de vervolgstappen
te bespreken. Na afronding
van het traject vindt er een
schriftelijke evaluatie plaats en
verstrekt MHS een rapportage
aan de opdrachtgever.

De intakeprocedure
Als na het eerste gesprek blijkt dat
we iets voor je kunnen betekenen
dan volgt een persoonlijke kennis
making met je coach. Tijdens dit
gesprek gaan we verder in op je
werksituatie, privéleven en licha
melijke en mentale klachten. Op
basis van dit gesprek stelt de
coach het herstelplan op en het
kostenoverzicht voor de
opdrachtgever.

“

Ik weet nu hoe ik negatieve
gedachtes kan doorbreken.
Ik heb geleerd dingen los te
laten en zelf de regie te nemen.
Het leven biedt weer kansen,
die ik met beide handen aan
durf te grijpen.”
Kasper (41)
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“

Ineens merk ik verschil. Ik heb
minder angst voor de toekomst en
ben minder bezig met de dingen die
me misschien gaan overkomen. Ik
zit écht in het nu, hoe mooi is dat!”

Lizzy (43)

ONS TEAM STAAT VOOR JE KLAAR
Merk Hoe Sterk is zeer ervaren
met de probleemgebieden rondom PTSS, depressie en/of burnout. Met een team van meer dan
50 getrainde specialisten, waaronder ook ervaringsdeskundigen,
begeleiden we mensen in heel
Nederland tijdens het herstel
traject. Naast MHS-Totaal ver
zorgen we lezingen en trainingen
voor het UWV, GGZ-instellingen
en gemeentes.

Het behandeltraject van Merk Hoe Sterk
wordt in bijna alle gevallen vergoed door
de werkgever, UWV, gemeenten, AOVverzekeraar, verzuimverzekeraar, WAverzekeraar of een fonds. Indien hulp
ingezet wordt door middel van een
WMO-indicatie of PGB is hier mogelijk
een eigen bijdrage aan verbonden voor
de cursist. Je kunt op de website van
de gemeente zien hoeveel die bijdrage
zal zijn. Door zorgverzekeraars wordt
MHS-totaal niet vergoed.

Merk Hoe Sterk
Bezoekadres
Haarlemmerstraat 30
2181 HC Hillegom
Postadres
Postbus 387
2180 AJ Hillegom
085 130 63 55

MERKHOESTERK.COM

info@merkhoesterk.com
www.merkhoesterk.com
LinkedIn: @merkhoesterk
Facebook:
facebook.com/merkhoesterk

