> ICARA, Integraal Centrum ArbeidsRelevante Aandoeningen
• Onafhankelijk
• Ruim 10 jaar ervaring
• S nelle toegang tot alle medische specialismen
• Een medisch geobjectiveerd belastbaarheidsprofiel
• I nclusief arbeidsdeskundige visie

ICARA voert medische expertises uit in het kader
van preventie, re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA).
U kunt door ons een expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek of als second opinion.
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ICARA staat voor Integraal Centrum voor ArbeidsRelevante
Aandoeningen en is opgericht in 2004. Inmiddels zijn wij
uitgegroeid tot leading expert op het terrein van arbeids-
geneeskundige diagnostiek.
Wij zijn gespecialiseerd in het medisch objectiveren van
gezondheidsklachten en daarmee samenhangende beper

kingen om te functioneren. Dat biedt duidelijkheid over ziekte
en arbeidsongeschiktheid en geeft richting aan de juiste oplossingen. Bijvoorbeeld in geval van een onduidelijke diagnose of
prognose, twijfel over de behandeling en benutbare mogelijkheden, stagnatie van herstel en re-integratie, een bezwaarzaak tegen het UWV, of bij de behoefte aan een second opinion.

Onze klanten zijn arbodiensten, werkgevers, verzuim- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en het UWV.

Werkwijze
Naar aanleiding van de klacht van de medewerker voert de
medisch specialist een gericht onderzoek uit, stelt de diagnose en
geeft een prognose over herstel met en zonder behandeling.
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt er door middel van een
on-line vragenlijst de mate van klachtbeleving en invloed
van psychosociale factoren geïnventariseerd, de Perceived
Complaints Questionnaire. De uitkomst van dit onderzoek geeft
een indicatie of er een kans is op langdurig verzuim.
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Na verzameling van alle gegevens wordt er arbeidsgeneeskundig
en arbeidsdeskundig advies opgesteld.
Een medische rapportage wordt opgesteld voor de bedrijfsarts of
medisch adviseur. De rapportage zonder medische gegevens
wordt naar de werkgever verzonden.
Zie onze specifieke flyers voor meer informatie.

Vergoedingen
De meeste verzuimverzekeraars vergoeden (deels) onze
dienst

verlening zoals Achmea, de Amersfoortse, Nationale
Nederlanden en Menzis. Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen.

Aanmelden
U kunt eenvoudig een expertise aanvragen via www.icara.nl.
Voor meer informatie over de voordelen en onze werkwijze zie
www.icara.nl of neem contact met ons op.

versie 10.01.17

Als zelfstandige poli voor arbeid hebben wij een uniek samenwerkingsverband met de Sint Maartenskliniek te Nijmegen en
Woerden. De Sint Maartenskliniek is in Nederland als enige
ziekenhuis gespecialiseerd in het houdings- en beweging
sapparaat. Daarnaast beschikken wij over een groot landelijk
netwerk van medisch specialisten op diverse vakgebieden.

