
  Duidelijkheid 
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



  Welke diensten bieden wij?
•  Medische expertises van diverse specialismen

•  Belastbaarheidsonderzoek 

•  Belastbaarheidsonderzoek NAH

•  Belastbaarheidsonderzoek leefstijl

•  Neuropsychologisch onderzoek

•  Psychodiagnostisch onderzoek

•  Psychiatrische expertise

•  Arbeidsdeskundig onderzoek

•  Consultancy

Binnen de expertises en medische onderzoeken is het 

mogelijk om de belastbaarheid vast te laten stellen in 

FML termen en een advies te ontvangen voor de  

re-integratie.

  Kan ik als werkgever ook verwijzen?
Ja, maar als  werkgever ontvangt u een niet medische 

rapportage. 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. 

• Snelle re-integratie en dus kortere verzuimduur

• Geen wachttijd voor specialistisch onderzoek

• Snelle start van interventies

• Poortwachterproof maken van een dossier

•  Oplossen van verzuimprobleem door onze 

 consultants

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de werknemers die bij 

ons aangemeld zijn, meer mogelijkheden hebben dan 

voorheen het geval leek te zijn. 

Kortom: snellere werkhervatting en duurzame 

 terugkeer of duidelijkheid geven dat er geen duurzaam 

benutbare mogelijkheden meer zijn (onderbouwing 

IVA). 

  Bieden jullie ook vervolgbehandelingen?
ICARA BV is een onafhankelijk medisch expertise-

bureau en wij bieden geen behandelingen aan. 

PSIcara is ons zusterbedrijf en via dit label bieden wij 

diverse interventies aan op mentaal en/of cognitief 

gebied en leefstijl en/of vitaliteit.

Voor meer informatie over deze dienstverlening kunt u 

bellen naar 024 3333 091

   Wat maakt de dienstverlening van ICARA 
uniek?
Wij stellen persoonlijk contact voorop en begeleiden 

en ontzorgen u door het gehele traject heen. Verzuim 

en re-integratie 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 uit-

breiding overleggen wij dit altijd vooraf, zodat u altijd 

weet waar u aan toe bent. 

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 al snel een 

jaarsalaris op! Toekenning van een IVA kan een jaren-

lange doorbelasting van de WGA op de werkgever 

voorkomen. 

De meeste verzuimverzekeraars vergoeden onze 
dienstverlening geheel of gedeeltelijk.

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over de dienstverlening van ICARA? 

Neem contact op met onze trajectmanagers via  

024 3333 007 of mail naar info@icara.nl of neem een 

kijkje op onze website www.icara.nl. 

Wij helpen u graag verder.
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