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 uidelijkheid in ziekte,
arbeidsongeschiktheid en
duurzame inzetbaarheid
Wie zijn wij?
ICARA is het Integraal Centrum voor Arbeidsrelevante
aandoeningen.
Vanuit diverse vestigingen in Nederland zetten wij medische
expertises in en geven wij advies over de belastbaarheid van
werknemers en de re-integratie.

Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen

 ij bieden expertises op alle vakgebieden. Combinatie
W
van specialisten is mogelijk.
Voor Fysieke klachten:
• Orthopedie
• Neurologie
• Reumatologie
• Interne geneeskunde
• Revalidatie
• Sportgeneeskunde
• Hand- en Pols chirurgie
Voor Psychische klachten
• Psychiatrische expertises
• Neuro Psychologische onderzoeken
De belastbaarheid wordt in kaart gebracht door een
verzekeringsarts. De arbeidsmogelijkheden worden in

kaart gebracht door een arbeidsdeskundige.

W
 elke locaties in Nederland zijn
beschikbaar?
Wij hebben locaties in Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Breda,
Den Bosch, Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Zwolle,
Venlo en Groningen. Wij kunnen het vervoer voor uw
werknemer regelen indien gewenst.

 Kan ik als werkgever ook verwijzen?
Ja, zolang er een medisch adres wordt opgegeven voor de
medische informatie. De werkgever ontvangt alleen een
lekenrapportage maar hiermee kan de re-integratie wel
verder vorm gegeven worden.

 Wat levert een expertise mij op?
Duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan.
Kostenreductie omdat lang wachten op een verwijzing of
aanvullend onderzoek niet meer nodig is. Minder kans op
een sanctie omdat duidelijk wordt welke stappen gezet
moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de
werknemer die bij ons aangemeld zijn meer mogelijk
heden hebben dan voorheen het geval leek te zijn.
Kortom: snellere werkhervatting en duurzame terugkeer.
Óf duidelijkheid dat er geen duurzaam benutbare
mogelijkheden zijn (onderbouwing IVA).
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 Bieden jullie ook vervolgbehandelingen?
Wij zijn onafhankelijk en bieden zelf geen behandelingen.
Wel kunnen wij snel een behandeling laten inzetten door
de partijen waar wij mee samen werken. Voorbeelden van
dergelijke behandelingen zijn fysiotherapie, hand
therapie, beweegprogramma’s, psychische begeleiding,
afvalprogramma’s, pijnmanagementprogramma’s.
Indien aan de orde kunnen wij ook vervolgonderzoeken
zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek of
persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren.

W
 at maakt de dienstverlening van ICARA
uniek?
Wij stellen persoonlijk contact voorop en willen u als
werkgever zoveel als mogelijk ontzorgen. Verzuim en reintegratie is een materie die wij als geen ander beheersen.
ICARA heeft veel ervaring in het oplossen van problematische dossiers en is een betrouwbare partner met de
nadruk op kwaliteit.

 Wat kost het inzetten van een expertise ?
Vooraf krijgt u een duidelijke offerte en indien er sprake is
van meerkosten in verband met een uitbreiding over
leggen wij dit altijd vooraf.
De investering die gedaan moet worden levert zichzelf
snel weer op omdat een werknemer eerder terug zal keren
in het werk of sneller een juiste behandeling krijgt.
Voorkomen van een sanctie levert een jaarsalaris op!
Toekenning van een IVA kan een jarenlange doorbelasting
van de WGA op de werkgever voorkomen.
Overigens vergoeden veel verzuimverzekeraars onze
dienstverlening geheel of gedeeltelijk.

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over ICARA of onze diensten,
bijvoorbeeld over medische expertise Vroegdiagnostiek,
WIA diagnostiek of WGA diagnostiek? Neem contact met
ons op via telefoonnummer 024 3333 007 of info@icara.nl.
Wij helpen u graag verder.
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 Welke expertises bieden wij?

