
Positieve Interventie 

Balansherstel 

Ondersteuning bij 
 psychosociale stress 

Mentale hulplijn 

Aandacht en  
concentratie training

Geheugentraining

Post- Covid 19 training

Consultancy

Kracht in werk

Leefstijl interventie 
multi disciplinair

Deze korte coachingsmodule is gericht op het bevorderen van positieve factoren zoals motivatie, vitaliteit, 
 welbevinden en  gezondheid. De rode draad hierbij is het versterken, vergroten en vermeerderen van de kwaliteiten 
en competenties van werknemers. Intake en drie vervolggesprekken van 90 minuten, thuiswerkopdrachten.

Balansherstel interventie is gericht op het beperken van psychische problematiek zoals stress en overspanningsklachten. Centraal 
staan het verbeteren van het functioneren en werkhervatting door het vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, werkmotivatie en 
zelfredzaamheid. Ons doel is om werknemers een snelle en duurzame begeleiding te bieden voor zo snel mogelijke werkhervatting. 
Intake en zes vervolggesprekken van 90 minuten door een psycholoog, thuiswerkopdrachten en e-health modules. 
Balans herstel intensief zijn 8 gesprekken met de mogelijkheid deze over een langere periode te verpreiden.

Bij een ingrijpende gebeurtenis (in privé of werkomgeving) of bij een verlieservaring die invloed heeft op het dagelijks functioneren. 
Een bedrijfsmaatschappelijk werker voert gesprekken om te helpen grip te krijgen op de problemen en biedt begeleiding bij het 
op een andere manier aanpakken van de situatie. 

Directe ondersteuning van een psycholoog via onze (telefonische) hulplijn. Beschikbaarheid ook buiten kantoortijd. Doel van het 
 gesprek is ondersteuning bij het omgaan met angst, spanning en stress.

De training wordt onder begeleiding van een neuropsycholoog toegepast bij volwassenen die kampen met de cognitieve gevolgen als  gevolg van 
NAH, burn-out, depressie, chronische pijn of andere medische klachten t.g.v. cardiovasculaire aandoeningen, witte stof aandoeningen zoals MS, 
 chemotherapie of ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, AD(H)D.

De training is erop gericht om cliënten te leren omgaan met geheugenproblemen door middel van het aanleren van geheugenstrategieën.  
En wordt gewerkt aan gedragsverandering en het behalen van individuele doelen samen met een neuropsycholoog. Gericht op cliënten met 
geheugen problemen als gevolg van traumatisch hersenletsel of een CVA.

Individuele maatwerktraining met de nadruk op neurotraining in combinatie met kracht-/duurtraining en voedingsadviezen.

Het inzetten van een consultant om in een 3-gesprek met een leidinggevende de drempel naar aangepaste werkzaamheden zo laag mogelijk te maken voor de 
medewerker. Het afspreken van de voorwaarden om te kunnen gaan werken, het afspreken van de aangepaste taken en de uren die mogelijk zijn. Tevens het 
 aanpassen van de UWV formulieren ter borging van de Wet verbetering Poortwachter.

Het begeleiden van werknemers naar nieuwe perspectieven. Hierbij is aandacht voor het loslaten van de oude situatie, het effect 
op de werk en privé balans en het toekomstbeeld. We staan stil bij de rouwverwerking van het afscheid nemen van de functie bij 
de huidige werkgever. Hierbij komen gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. In 8 gesprekken van 90 minuten 
geeft een arbeid en organisatie psycholoog persoonlijke en deskundige  begeleiding naast een lopend tweede spoortraject. 

De leefstijlinterventie duurt 3 maanden en bestaat uit een multidisciplinair team van verschillende experts waar-
onder de leefstijl arts, een leefstijl therapeut, een fysiotherapeut, een medical trainer en eventueel een yoga 
 docent. De invulling en duur van de interventie is maatwerk en is afhankelijk van het doel dat men wil bereiken.
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Werk is belangrijk 
We streven er naar om mensen aan het werk te houden. Actief zijn helpt! De praktijk 

bewijst het keer op keer.

Bij PSIcara zien we (al dan niet aangepast) werk als een belangrijke voorwaarde.  

We streven er naar om mensen weer te laten werken. Of liever nog: aan het werk te 

 houden! Actief zijn helpt! 

Zonder etiketten 
Bij PSIcara draait het om het vinden van een oplossing die werkt, niet om theorie, 

 diagnoses en protocollen, onze op maat gemaakte dienstverlening is persoonlijk en 

uniek. Zonder stempels en standaard indicaties. 

Geen tijd verliezen 

Binnen 7 werkdagen beginnen wij onze gesprekken om uitval te voorkomen of om aan 

terugkeer te werken. Dat is de beste methode om langdurig verzuim te voorkomen. 

Dit is ook een reden dat we de begeleidingstrajecten kort en effectief houden.  

We willen werknemers snel vooruit kunnen brengen.

Zelf verantwoordelijk 
Wij geloven dat mensen uit zichzelf graag verder willen, indien de omstandigheden er 

naar zijn. We zullen in een trajectinzicht, handvatten en oefeningen aanreiken zodat 

de werknemer aan de slag kan om zich weer beter te gaan voelen. 

Positieve gezondheid
Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het 

licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ zo luidt de 

 nieuwe aangepaste definitie van de WHO (World Health Organisation). Met deze 

 definitie wordt veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te worden, zelfs 

wanneer er sprake is van ziekte. Het zet de werknemer aan om zelf de regie in handen 

te nemen om zijn eigen gezondheid te bereiken.

PSIcara is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van ICARA. Waar ICARA 

zich richt op duidelijkheid bij stagnatie van herstel en re-integratie, biedt PSIcara zicht 

op balans om langdurige uitval te voorkomen. U kunt ons inschakelen voor diverse 

begeleidingstrajecten en trainingen. Ons team bestaat uit neuropsychologen, leefstijl-

therapeuten, arbeid en organisatie psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en 

consultants.

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

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

  

Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over PSIcara of onze diensten zoals inzet van medische  

of arbeidsdeskundige expertises?

Neem contact met ons op via 085 040 6071 of mail naar info@psicara.nl.  

Wij helpen u graag verder.


