
AANMELDFORMULIER FYSIOPOL, PSYCHOPOL, 
COMBIPOL en AUDIOPOL  2019    

Datum aanmelding:       

Verwijzing naar Psychopol, Fysiopol, Combipol en Audiopol vindt plaats door de bedrijfsarts of de 
eenheidspsycholoog. Vul het formulier volledig in en verzend het naar het betreffende interventiebedrijf. 
Het e-mailadres is te vinden op dit aanmeldformulier of op pzp.nl onder bedrijfsinformatie interventiebedrijf. 
Gegevens cliënt 

Gegevens eenheid 

Gegevens verwijzer (Bedrijfsarts of Psycholoog met aantekening) 

* Het dossiernummer is noodzakelijk t.b.v. de administratieve verwerking tussen interventiebedrijf – 
Nationale Politie en CZ. 

Dossiernummer*  
(datum aanmelding/afkorting eenheid/initialen cliënt/afkorting interventiebedrijf)

     

Naam  Dhr.  Mevr.       Initialen      

Telefoonnummer       (werk) 

      (privé)

E-mailadres       (werk) 

      (privé) 

Geboortedatum       Verzekeraar      

Adres       Functie      

Postcode       Operationeel of niet 
operationeel

     

Woonplaats       Uren per week      

Politie eenheid       Naam 
leidinggevende

 Dhr.  Mevr.      

Locatie/afdeling       Telefoonnummer 
leidinggevende 

     

Adres       E-mailadres 
leidinggevende 

     

Postcode       Naam zorgregisseur      

Plaats       E-mailadres 
zorgregie

     

Soort verwijzer       Plaats      

Naam verwijzer  Dhr.  Mevr.       Telefoonnummer      

Adres       E-mailadres      

Postcode       AGB-code      

Versie 1.3 - 2019 

https://www.pzp.nl/zorgadvies/re-integratiemodule/gecontracteerde-interventiebedrijven


Reden van aanmelding 

Aanvullende informatie 

Annulerings- en no-showprocedure 
Het niet verschijnen, annuleren of niet meewerken van werknemers van opdrachtgever kunnen voor risico 
van opdrachtgever komen. Hier staat mogelijk een no-show tarief tegenover. 

Aanmelding voor  Psychopol 
 Fysiopol 
 Combipol (multidisciplinair) 
 Audiopol 

Percentage 
aan het werk 
(actueel)

 Niet aan het werk (0%) 
 Volledig (100%) 
 Gedeeltelijk      % 
 Aangepast werk      %

Eerste 
ziektedag 

     

Omschrijf de 
(complexiteit van de) 
klachten

      Duur van 
klachten 

      

Aangepast 
werk

 Ja   Nee

Is er sprake van een re-
integratieverplichting of 
is er geen sprake van 
een re-
integratieverplichting?

 Re-integratieverplichting 
 Geen re-integratieverplichting  
Heeft de cliënt, indien geen sprake is van een re-integratieverplichting, 
uitdrukkelijk toestemming gegeven dat het interventiebedrijf de offerte en 
bijbehorende facturen doorstuurt aan de Nationale Politie ten behoeve van het 
vergoeden van de behandeling? 
  Ja   
                         Nee (cliënt ontvangt offerte en factuur) 

Nadere bijzonderheden      

Is de cliënt eerder voor diagnostiek of behandeling 
geweest bij Fysiopol, Psychopol en/of Combipol of 
elders? Zo ja, bij welke organisatie en in welk 
jaar? 

     

Bij psychische klachten: vermoeden DSM-stoornis   Ja 
 Nee 

Overige relevante informatie      

Het intakeverslag en behandelplan voor de 
behandeling moet verstuurd worden naar:

 Verwijzer (bedrijfsarts of eenheidspsycholoog) 

De offerte voor de interventie moet verstuurd 
worden naar:

 Zorgregisseur Nationale Politie 
 Politie Zorgpolis (werkgevermodulespzp@cz.nl) 

Procesinformatie die gegenereerd wordt door het 
interventiebedrijf mag worden ingevoerd in 
Verzuimexpert (deze vraag is relevant voor de 
werkgever, niet voor het interventiebedrijf).

 Ja 
 Nee
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Interventiebedrijf 
Selecteer hieronder het gewenste interventiebedrijf (één interventiebedrijf aankruisen): 
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Psychopol Fysiopol Combipol 
 Angstbehandelcentrum IPZO 
informatie@ipzo.nl  
  BAG Beheer BV 
admin@bagned.nl    De Gezonde Zaak BV 
casemonitoring@beweegtmensen.nl 

 Ascender B.V. 
info@ascender.nl  
  Gardien Bedrijfsfysiotherapie BV 
leon@gardienbv.nl  
  
 In-Motion Breda 
info@in-motionbreda.nl 

 Balans & Impuls 
secretariaat@balans-en-impuls.nl  
  MotionCare 
info@motioncare.nl  
  OCA Operations B.V. 
aanmeldingen@oca.nl 
 Cenzo B.V. 
projectadministratie@cenzo.nl  
  OCA Operations B.V. 
aanmeldingen@oca.nl   SMC Papendal 
     INC Arbeid & Gezondheid 
fysiopol@smcp.nl 

 HSK Interventie BV  
aanmelden@hsk.nl 
  SMC De Zaan 
aeng@smc-zaanstad.nl  Vroege Interventie 
fysiopol@heliomare.nl 
 Insieme 
info@insieme.nl  Tigra 
aanmelding@tigra.nl  Winnock 
aanmeldingen@winnock.nl 
 IVP (Instituut voor   
             Psychotrauma): 

 Her aanmelding 
 Nazorg 
 Interventie IVP-direct 
 Overbrugging 
 Reguliere trauma- 
     behandeling 

hulpverlening@ivp.nl  Xpert Clinic 
bg@xpertclinic.nl  

  

 PDC Politiepoli       (vermoeden  
 info@pdcentrum.nl     PTSS)  
Psychotrauma Diagnostiek    
             Psychiatrisch  
                 tel. consult 
     

Audiopol 
 PSION 
servicedesk@psion.nl 
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