> Medisch Specialistische Expertise
• Binnen 6 weken

ICARA voert arbeidsrelevante medische e xpertises uit in het

• Inclusief arbeidsdeskundige visie

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

• Topspecialisten Sint Maartenskliniek

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

• Onafhankelijk

expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek

• 10 jaar ervaring

of als s econd opinion.

Wij zijn gespecialiseerd in klachten op het gebied van houding
en beweging. Alle expertises zijn onafhankelijk van een
behandelrelatie en hebben een doorlooptijd van maximaal zes
weken. Voor re-integratie kunt u de arbeidsrelevante medische
expertise uitbreiden met een uitgebreide psychosociale inventarisatie of capaciteitsmeting. Voor werknemers waarbij ook
psychische problematiek een rol speelt is er de Medische
Expertise Disciplinair.
Onze klanten zijn arbodiensten, werkgevers, verzuim- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en het UWV.

ICARA staat voor Integraal Centrum voor Arbeids Relevante
Aandoeningen en is opgericht in 2004. Inmiddels zijn wij uit
gegroeid tot leading expert op het terrein van arbeidsgeneeskundige diagnostiek.
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 bewegings
apparaat en ze zijn expert in klachten van orthopedische en
reumatische aard.
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Medisch Specialistische Expertise

Doelgroep
Werknemers met klachten op het gebied van houding en
beweging waarbij een first of second opinion gewenst is.

Toelichting
Helderheid over een diagnose geeft houvast bij het bepalen
van mogelijkheden tot re-integratie.

Resultaat
De geobjectiveerde onderbouwing van arbeidsongeschiktheid,
gebaseerd op medische informatie van een specialist en duidelijkheid in de belastbaarheid voor arbeid. Concrete informatie
over diagnose, prognose en behandelingsmogelijkheden en
een onafhankelijk arbeidsdeskundig inzetbaarheidsadvies.

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
intake-gesprek 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 onderzoek plaats of wordt intercollegiaal overlegd met een andere
medisch specialist. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt
er door middel van een online vragenlijs, de Perceived
Complaints Questionnaire, de klachtbeleving, de invloed van
psychosociale factoren en de mentale veranderingsbereidheid
geïnventariseerd. De uitkomst van hiervan geeft een indicatie
of er een kans is op langdurig verzuim. Wij stellen de eind
rapportage op voor de bedrijfsarts of medisch adviseur met
onze bevindingen en een inzetbaarheidsadvies. Daarnaast

maken wij een conclusiebrief voor de casemanager/arbeidsdeskundige of werkgever. Deze brief bevat geen medische
informatie en kan tevens worden opgenomen in het re-

integratiedossier. De werknemer ontvangt een afschrift van de
conclusiebrief.

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 bij
behorende 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!

Visie

versie 13.01.15

De specifieke fysieke klacht, de individuele klachtbeleving en de concrete werkomstandigheden zijn van grote invloed bij een
succesvolle re-integratie. Objectieve duidelijkheid over deze factoren is noodzakelijk om tot succesvol herstel/behandeling
en w
 erkhervatting/ re-integratie te komen.
Onze medische specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multi
disciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
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