Duidelijkheid over belastbaarheid,
beperkingen & re-integratiemogelijkheden
bij verzuim en arbeidsongeschiktheid
•
•
•

Locaties door heel Nederland
Multidisciplinair expertiseonderzoek
mogelijk
Duidelijkheid over belastbaarheid,
beperkingen en behandelopties

Over Psyon
Onze expertise richt zich al 12 jaar op het beoordelen
van belastbaarheid en beperkingen bij verzuim en
arbeidsongeschiktheid. Daarnaast beantwoorden
wij vragen over aansprakelijkheid, causaliteit en
de toerekenbaarheid van gedrag. Psyon voert geen
behandelingen uit en is onafhankelijk in de zin
dat wij geen belang hebben bij de uitkomst van
onze onderzoeken. Psyon bedient uiteenlopende
opdrachtgevers, waaronder:
•
•
•
•
•

bedrijfsartsen
verzekeringsartsen
medisch adviseurs
werkgevers
rechtbanken en advocaten

Psyon onderkent het belang van kwalitatief goede
diagnostiek. Wij werken alleen met hoogopgeleide
professionals, psychiaters, (neuro)psychologen,
neurologen, orthopeden en verzekeringsartsen die
zich volledig hebben toegelegd op onafhankelijke
diagnostiek.

Diensten
Diensten van Psyon worden in samenwerking met
bedrijfs-/verzekeringsartsen en medisch adviseurs
uitgedacht en ontwikkeld. Zij worden voortdurend
geëvalueerd op basis van aanvragerfeedback en
bijvoorbeeld wijzigende wet- en regelgeving. Zo wordt
te allen tijde de hoogste mate van aansluiting op uw
specifieke hulpvraag geboden.
Psyon biedt diensten verdeeld over zes
hoofdcategorieën:
•
•
•
•
•
•

psychiatrische expertise
neurologische expertise
orthopedische expertise
verzekeringsgeneeskundige expertise
neuropsychologisch onderzoek
belastbaarheidsprofiel

Wat u van Psyon kunt verwachten
•
•
•
•
•
•

heldere, to-the-point rapportages
duidelijk over belastbaarheid, beperkingen en
behandelopties
korte doorlooptijden
locaties door heel Nederland, op korte afstand
van openbaar vervoer
groot landelijk netwerk van specialisten
(gratis) geaccrediteerd onderwijs op uw
bedrijfslocatie

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze werkwijze en
dienstverlening? Neem dan contact met ons op
via 088 032 24 40.

Wilt u een aanvraag indienen?
Dat kan direct via www.psyon.nl/aanmelden.

Postadres
Fultonbaan 56
3439 NE Nieuwegein

T 088 032 24 40
E info@psyon.nl
W www.psyon.nl

Dienstenoverzicht
Naam dienst

Uitvoerend specialist

Toelichting dienst

Medisch specialistische diagnostiek - door medisch specialist
Psychiatrische expertise

Psychiater

Orthopedische expertise

Orthopedisch chirurg

Neurologische expertise

Neuroloog

Verzekeringsgeneeskundige
expertise

Verzekeringsarts

Bij verzuim langer dan 6 maanden en complexere
diagnostiek.
Ter objectivering van klachten en beperkingen, met
onderbouwd behandel- en/of re-integratie advies.

Medisch specialistisch consult – door medisch specialist
Psychiatrisch consult

Psychiater

Orthopedisch consult

Orthopedisch chirurg

Neurologisch consult

Neuroloog

Bij verzuim korter dan 6 maanden of in combinatie met
een verzekeringsgeneeskundige expertise.
Ter objectivering van klachten en beperkingen bij
minder complexe problematiek. Met onderbouwd
behandel- en/of re-integratieplan.

Neuropsychologisch onderzoek – door psycholoog
Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Neuropsycholoog

Ter objectivering van cognitieve klachten. Met
meerdere validatietests en vertaling naar functionele
beperkingen.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
voor anderstaligen en analfabeten

Neuropsycholoog

Regulier NPO onder begeleiding van professionele tolk
met gevalideerde taal-en cultuuronafhankelijke tests.

Intelligentieonderzoek (IQ test)

Neuropsycholoog

Op basis van de WAIS-IV met analyse van cognitief
sterke en zwakke punten.

Persoonlijkheidsonderzoek

Neuropsycholoog

Gericht op DSM-5 diagnostiek met vertaling naar
concrete beperkingen.

Autisme, ADHD/ADD onderzoek

Neuropsycholoog

Specialistisch onderzoek op basis van ontwikkelingsanamnese en diverse neurocognitieve functietests.

Belastbaarheidsprofiel

Verzekeringsarts

Dossieronderzoek met vertaling van de uitkomst van
de onderliggende medisch specialistische expertise
naar een concreet belastbaarheidsprofiel en kritische
partiële FML.

Zakelijke rapportage
voor werkgever

Verzekeringsarts

In combinatie met verzekeringsgeneeskundige
expertise en/of belastbaarheidsprofiel.

Aanvullende onderzoeken

Psyon werkt o.a. in opdracht van:

