> WIA diagnostiek
• Inclusief arbeidsdeskundige visie
• Onafhankelijk
• Duidelijkheid binnen 6 weken

• Medische objectivering van de belastbaarheid
• Landelijk netwerk van specialisten
•	Inclusief FML (UWV Proof) opgesteld door een
verzekeringsarts
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Wij zijn gespecialiseerd in het medisch objectiveren van
gezondheidsklachten en daarmee samenhangende beperkingen
om te functioneren. Dat biedt duidelijkheid over ziekte en
arbeidsongeschiktheid en geeft richting aan de juiste op
lossingen. 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. Onze

expertises zijn onafhankelijk van een behandelrelatie en

hebben een doorlooptijd van maximaal 6 weken.

Doelgroep
Werknemers met langer bestaande gezondheidsklachten
waarbij sprake is van onduidelijkheid in prognose, behandel
mogelijkheden en belastbaarheid.
Werknemers met beperkingen waarbij het onduidelijk is wat
de mogelijkheden voor duurzame re-integratie zijn.
Werknemers met vermoeidheids- en/of pijnklachten waarbij
geen duidelijke diagnose kan worden gesteld.

Resultaat
De geobjectiveerde onderbouwing van arbeidsongeschiktheid,
gebaseerd op medische informatie van een specialist en duide
lijkheid in de belastbaarheid voor arbeid. Concrete informatie
over diagnose, prognose en behandelingsmogelijkheden, een
belastbaarheidsadvies in FML termen en een onafhankelijk
arbeidsdeskundig advies.
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Omschrijving
Na aanmelding informeren wij de werknemer en wordt de
vraagstelling verduidelijkt door contact op te nemen met
verwijzer en/of werkgever. Vervolgens wordt een telefonisch
intakegesprek met werknemer gevoerd waarin de klachten,
reeds uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en overige
bijzonderheden worden geïnventariseerd. Nadat de situatie
van de werknemer in kaart is gebracht volgt een consult bij de
juiste gespecialiseerde arts. Zo nodig vindt aanvullend onder
zoek plaats of wordt intercollegiaal overlegd met een andere
medisch specialist. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt er
door middel van een online vragenlijst, de Perceived
Complaints Questionnaire, de mate van klachtbeleving en de
invloed van psychosociale factoren geïnventariseerd. Middels
een consult met een verzekeringsarts wordt een verzekerings
geneeskundige beoordeling uitgevoerd. De arbeidsdeskundige
maakt op basis van deze gegevens de vertaalslag naar arbeid.
De eindrapportage voor de bedrijfsarts of medisch adviseur
met onze bevindingen wordt opgesteld. Daarnaast sturen wij
de casemanager/ arbeidsdeskundige of werkgever een samen
vatting van deze rapportage. Deze rappportage bevat geen
medische informatie en kan tevens worden opgenomen in het
re-integratiedossier. De werknemer ontvangt de volledige
rapportage.

Aanmelding
Vanaf moment van aanmelding tot eindrapportage is de
doorlooptijd maximaal zes 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. Wilt u afstemmen
welk adviestraject het best passend is? Neem contact met ons
op en we denken graag met u mee!

versie 3.01.17

ICARA staat voor Integraal Centrum voor ArbeidsRelevante
Aandoeningen en is opgericht in 2004. Inmiddels zijn wij
uitgegroeid tot leading expert op het terrein van arbeidsgeneeskundige diagnostiek.

