Belastbaarheidsonderzoek
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.
• Medische argumentatie
• Consult verzekeringsarts
• Inclusief arbeidsdeskundige visie

Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen

• Duidelijkheid binnen 6 weken
• Onafhankelijk
• Betrouwbaar

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 oplossingen. 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, verzuimen arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en het UWV.
Onze expertises zijn onafhankelijk van een behandelrelatie en hebben een doorlooptijd van maximaal 6
weken.

! 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. Het dossier wordt opgevraagd en beoordeeld.
Indien nodig wordt aanvullend onderzoek ingezet.
Middels een consult met een verzekeringsarts wordt
een verzekeringsgeneeskundige beoordeling
uitgevoerd. Indien van toepassing wordt deze met een
arbeidsdeskundige visie aangevuld. De eindrapportage
voor de bedrijfsarts of medisch adviseur met onze
bevindingen wordt opgesteld. Daarnaast sturen wij de
casemanager, arbeidsdeskundige of werkgever een
samenvatting van deze rapportage. Deze rappportage
bevat geen medische informatie. De werknemer
ontvangt de volledige rapportage.

! Doel
Onderbouwing van een bezwaar (sanctie UWV,
toekenning WGA) of onderzoek gewijzigde gezondheidssituatie voor een herbeoordeling WGA.
Indien het UWV bij de toetsing van een WIA-aanvraag
heeft vastgesteld dat er onvoldoende re-integratie
inspanningen zijn gepleegd kan WGA diagnostiek
ondersteunen bij de reparatie en bekorting van de
loonsanctie. Bij een te betwisten loonsanctie of
uitkomst van een WIA-keuring (bijv. 80-100 WGA i.p.v.
IVA) kan WGA diagnostiek de argumentatie voor een
bezwaar- of beroepszaak tegen het UWV vormen.
Daarnaast is WIA diagnostiek bedoeld voor (ex-)werknemers van eigen risicodragers die zijn ingestroomd in
de WGA, om na te gaan of sprake is van een gewijzigde
gezondheidssituatie in verband met een herbeoordelingsaanvraag bij het UWV.

! Aanmelding
Vanaf moment van aanmelding tot eindrapportage is
de door- looptijd 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!

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over ICARA of onze diensten zoals inzet van medische of arbeidsdeskundige expertises?
Neem contact met ons op via 024 3333 007 of mail naar info@icara.nl. Wij helpen u graag verder.
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