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Medische Expertise

Er is nog geen duidelijke oorzaak voor de fysieke of mentale klachten of bij onvoldoende effect van de 
reeds ingezette behandeling. Het behandeladvies voorkomt stagnatie in herstel en re-integratie of 
 loonsanctie doordat de juiste behandeling ingezet kan gaan worden. 

De medische expertise multidisciplinair is met name geschikt voor cliënten met fysieke en mentale  klachten of een 
 combinatie van verschillende fysieke klachten en geeft duidelijkheid in de mogelijkheden voor arbeid op basis van medisch 
onderzoek en/of in de behandelmogelijkheden om de verbetering van de belastbaarheid en inzetbaarheid te bereiken. 

Geschikt voor cliënten met langer bestaande mentale gezondheidsklachten waarbij sprake is van een  onduidelijke diagnose, 
prognose, behandelmogelijkheden en belastbaarheid of als er onduidelijke  mogelijkheden bestaan voor duurzame re-integratie.

Verzekeringsgeneeskundige beoordeling door een persoonlijk consult met de verzekeringsarts ter onderbouwing voor een bezwaar, 
herbeoordeling, WIA-aanvraag of vervroegde IVA. 

Stelt de aard en ernst van de problematiek vast en formuleert aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden richting 
werk. Beschrijving van aanwezige persoonlijkheidskenmerken. Advies over de mogelijke behandelingen om belemmeringen op te heffen, 
te verminderen of om er beter mee te leren omgaan.

Combinatie van onderzoeken ( neuropsychologisch en/of psychisch en/of  fysiek ) ter onderbouwing van de belastbaarheid.  
Advies over aanvullende behandelingen om de belastbaarheid te verbeteren. 

Onderzoek naar de samenhang tussen belastbaarheidsproblemen en leefstijlfactoren. Inventarisatie van knelpunten en verbeter-
mogelijkheden en adviezen voor interventies die kunnen bijdragen aan verbetering van de belastbaarheid op het gebied van leefstijl. 
Ook preventief in te zetten.

Onderzoek naar de vraag of de cliënt in zijn eigen functie kan terugkeren of dat er andere  arbeidsmogelijkheden binnen het eigen bedrijf 
zijn (Spoor 1). Kunnen hier geen mogelijkheden voor  gevonden worden dan kijkt het arbeidsdeskundig onderzoek verder naar de 
 mogelijkheden om te  re-integreren bij andere werkgevers (Spoor 2).

Ondersteuning bij complexe verzuimgevallen door ervaren professionals. In te zetten bij bezwaarzaken, sancties, advies over interventies, conflicthantering, 
gesprekken met werknemer en werkgever, advisering over subsidies, UWV voorzieningen, vangnet, ondersteuning bij HR taken op het gebied van verzuim.

Geschikt voor cliënten met cognitieve beperkingen in persoonlijk en sociaal functioneren. Aanvullend is beoordeling van de rapportage 
door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige inclusief FML mogelijk.

Geschikt voor cliënten met langer bestaande fysieke gezondheidsklachten waarbij sprake is van een  onduidelijke prognose, 
behandelmogelijkheden en belastbaarheid of onduidelijke mogelijkheden voor duurzame re-integratie. Diagnostiek, second 
opinion, (adequate) behandeladviezen bij stagnerend herstel en re-integratie om de juiste vervolgstappen te kunnen nemen.
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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.

ICARA beschikt over een landelijk netwerk van gespecialiseerde medisch specialisten, 
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De medisch specialisten zijn zorgvuldig 
geselecteerd en getraind in het kunnen omgaan met complex verzuim en het 
 betrekken van de factor arbeid bij hun diagnostiek.   

  

ICARA beschikt over diverse spreekuurlocaties in Nederland. Indien gewenst kan ICARA 

het benodigde vervoer of een tolk regelen. Voor aanvang van een traject ontvangt u 

een duidelijke offerte op maat en indien er sprake is van meerkosten in verband met 

een uitbreiding wordt dit altijd vooraf overlegd.

Alle genoemde bedragen zijn basistarieven en zijn exclusief 21% BTW. 

Op alle voorstellen, offertes en aanbiedingen zijn onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing.  

  


