Psychiatrische Expertises

Specialist op gebied
van psychisch verzuim

Bij psychisch verzuim is een goede analyse van de problematiek vaak nodig om een
doelgerichte interventie in te kunnen zetten. QS biedt gespecialiseerde diagnostiek
naar de oorzaak van het verzuim en combineert deze met concrete adviezen voor
interventies ten behoeve van herstel en re-integratie. Ook als regulier reeds
behandeling is ingezet, maar deze stagneert, is een psychiatrische expertise
geïndiceerd ter kritische evaluatie van de diagnose en de behandeling. Een
psychiatrische expertise leidt vaak tot geheel nieuwe inzichten die dikwijls bepalend
zijn voor het succes van de re-integratie.

Waarom een psychiatrisch onderzoek?

De psychiater overziet het gehele spectrum van psychische klachten (van mild tot
ernstig, burn-out tot psychose) en is daarbij in staat ook eventuele onderliggende
problematiek (persoonlijkheid, verslaving etc) te herkennen. Zo ontstaat een
compleet beeld van de aard en ernst van de problematiek van de werknemer.
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Psychiatrisch Expertise op maat: compact of uitgebreid

Afhankelijk van de vraagstelling, complexiteit van de casus en belangen die er
spelen kan gekozen worden voor een Expertise Compact of Uitgebreid.

QS product

Wanneer aanvragen?

Expertise Compact

• Bij onduidelijkheid over diagnose, te volgen
behandeling en prognose
• Bij vermoeden kans op langdurig verzuim
• Bij frequent verzuim
• Bij Second Opinion
• Bij stagnatie of risico sanctie UWV
• Bij verschillende visies van partijen over de
vraag of er sprake is van ziekte of conflict

Compact psychiatrisch onderzoek gericht op de
actuele situatie

Van compacte
diagnostiek tot
uitgebreide
expertise en
specialistische
behandeling

• diagnostiek
• behandeladvies
• arbeidsmogelijkheden (nu en op termijn)

Expertise Uitgebreid
Uitgebreid psychiatrisch onderzoek waarbij vaak
een brede vraagstelling beantwoord wordt door
de psychiater:
•
•
•
•

welke psychiatrische diagnose wordt gesteld
wat is de context van de problematiek
zijn er beperkingen (in FML termen)
zijn er behandelmogelijkheden?

• Bij onduidelijkheid over diagnose, te volgen
traject en prognose
• Bij vermoeden van complexe problematiek
en/of bij langdurig verzuim/ WGA trajecten/
onderbouwing IVA/ aantonen medische
eindtoestand
• Bij behoefte aan solide onderbouwing van
het WvP dossier
• Bij stagnatie of risico sanctie UWV

Rapportage

Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met
een beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager
ontvangen deze informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch
inhoudelijke informatie). De rapportages zijn helder, compleet en geven praktische
handvatten voor verder beleid.
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Uiteraard zijn onze trajectadviseurs voor al uw vragen telefonisch te bereiken op
werkdagen, tijdens kantooruren via 033-4615505

werken met gezond verstand

