> De voordelen voor u als werkgever
• Binnen 4 weken

ICARA voert arbeidsrelevante medische e xpertises uit in het

• Inclusief arbeidsdeskundige visie

kader van r e-integratie (Wet Verbetering Poortwachter) of

• Landelijke dekking

arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA). U kunt door ons een

• Onafhankelijk

expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek

• Vele jaren ervaring

of als s econd opinion.

Beperking Verzuimduur

Voorkomen Sanctie

Soms duurt een verzuimsituatie langer dan verwacht of is er
sprake van stagnatie om onduidelijke redenen.
Een arbeidsrelevante medische expertise kan in dit soort
situaties duidelijkheid bieden door vast te stellen of er nog
arbeidsmogelijkheden zijn. Ook kan duidelijk worden welke
behandeling of begeleiding nodig is om iemand weer snel in
het arbeidsproces te krijgen. Motivatie of invloed van psychosociale factoren spelen vaak een rol bij stagnerende re-
integratie. Dit wordt pas duidelijk nadat de beperkingen
medisch zijn geobjectiveerd.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ligt de beoordeling van
het verzuimdossier bij het UWV.
Indien er gedurende de 104 weken van arbeidsongeschiktheid
re-integratie belemmerende adviezen zijn gegeven zal het
UWV de loondoorbetalingsplicht met een jaar verlengen.
Het vaststellen van de belastbaarheid van een werknemer en
hierbij rekening houden met de richtlijnen van het UWV is
onze expertise. Wij werken met geregistreerde arbeids
deskundigen en verzekeringsartsen.

Verkorting Wachttijd
Herstel en werkhervatting worden nog altijd belemmerd door
wachttijden. Het gaat hier om wachttijden voor het bezoek
aan een medisch specialist, wachttijd voor aanvullend
onderzoek, wachttijd voor een behandeling of ingreep.
Inzetten van een expertise levert een versnelling op en
voorkomt onnodige verzuim en wachtdagen.
Na een aanmelding bij ICARA wordt een werknemer binnen
twee weken voor een consult bij een medisch specialist uit
genodigd. Indien er aanvullend onderzoek nodig is kunnen wij
dat binnen 5 werkdagen realiseren.

Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen

Beperking schadelast
Wijzigingen in wet- en regelgeving (premies Ziektewet, WGA)
zorgen voor een toename van ziekte en arbeidsongeschiktheidslasten voor werkgevers. Dit geldt zowel voor de publiek
verzekerde als de eigen risico dragende werkgever. Door het
inzetten van een expertise kunt u de financiële gevolgen
beperken.



De voordelen voor u als werkgever

Vergoeding mogelijk
De meeste verzuimverzekeraars vergoeden (deels) onze dienstverlening zoals Achmea, de Amersfoortse, Aegon, Nationale
Nederlanden, VGZ bedrijfszorg en Menzis. Onze dienstverlening
wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar van uw
werknemer en het eigen risico is dan ook niet van toepassing.

Extra Service

Privacy geregeld
Medische informatie is niet beschikbaar voor werkgevers.
Bij aanmelding kunt u een medisch adres aan ons doorgeven
(de bedrijfsarts of de huisarts). De medische informatie zal
daar naar toe gaan. U als werkgever ontvangt een uitgebreide
lekenrapportage, met hierin de belastbaarheid van de werk
nemer en het re-integratie advies.
De niet medische eindrapportage biedt voldoende aan
knopingspunten om de re-integratie verder vorm te geven.
De rapportage wordt altijd nabesproken en indien gewenst
kan dit ook op uw bedrijf plaatsvinden.
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DossierScreening mogelijk
Middels het inzetten van een screening kunt u laten vaststellen:
• of het inzetten van een expertise zinvol is
• welke expertise antwoord geeft op de vraagstelling
• of inzetten van een bezwaar kans van slagen heeft

Aanmelden
U kunt eenvoudig een expertise aanvragen via www.icara.nl.
Neem contact met ons op voor een offerte of overleg op
telefoonnummer 024 3333 007.
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Indien uw werknemer de Nederlandse taal onvoldoende
beheerst kunnen wij een tolk regelen.
Mocht uw werknemer niet in staat zijn om naar het arbeidsconsult te komen kunnen wij vervoer van en naar de locatie
regelen en indien gewenst begeleiding tot en met in de spreekkamer.
Wij werken landelijk en proberen zoveel als mogelijk het
consult in de buurt van de woonplaats van de werknemer te
plannen.

