> Vroegdiagnostiek voor werknemers
• Onafhankelijk
• Inclusief inzetbaarheidsadvies

Doelgroep
Werknemers met fysieke of psychische klachten waar de behandelaar of huisarts vooralsnog geen specifieke oorzaak voor
heeft kunnen vaststellen of bij o
 nvoldoende effect van een
reeds ingezette behandeling.

Toelichting
Voor een volledige probleemanalyse en een adequaat plan van
aanpak geeft vroegdiagnostiek een goed resultaat. Vroeg
diagnostiek is gericht op werknemers die nog niet of niet l anger
dan zes maanden verzuimen.

Resultaat
Op basis van de diagnose wordt een behandeladvies opgesteld
en kan eventueel bemiddeling plaatsvinden naar een door ons
geselecteerde behandelaar. Het behandel- en inzetbaarheidsadvies kan een goede basis vormen voor de probleemanalyse
en het plan van aanpak.

Voordelen werkgever
U heeft snel duidelijkheid over de inzetbaarheid van uw mede
werker. Het inzetten van een adequate behandeling is pas
mogelijk indien er duidelijkheid is over de oorzaak van de
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ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit
in het kader van 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.

klachten. Met vroegdiagnostiek, het juiste behandeladvies,
bemiddeling naar (niet operatieve) behandeling en meer
duidelijkheid in de inzetbaarheid bevordert u het herstel en
versnelt u de reintegratie van uw medewerker.

Voordelen werknemer
Uw werknemer krijgt een uitgebreid consult met voldoende
uitleg en adviezen ten aanzien van de behandelingsmogelijkheden. Er is voldoende tijd voor het stellen van vragen. Dit
advies wordt tevens schriftelijk in b
 egrijpelijke taal aan werknemer verzonden. Met het inzetbaarheidsadvies kunnen er
passende werkzaamheden aangeboden worden waardoor de
re-integratie verder vorm kan krijgen.

Aanmelding
Vanaf moment van aanmelding tot eindrapportage is de doorlooptijd drie weken; via het online systeem MIJN ICARA heeft u
continu inzicht in de voortgang en de bijbehorende rapportages
waarbij de medische informatie is afgeschermd en uitsluitend
toegankelijk voor de bedrijfsarts c.q. medisch adviseur.

Tarieven
Zie voor de actuele tarieven www.icara.nl
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• Snelle diagnose en behandeladvies

