Preventief Medisch Onderzoek

Loopt jouw organisatie risico’s door verminderde productiviteit van werknemers of door uitval? Zijn
jouw werknemers betrokken en gemotiveerd? Met andere woorden, zijn jouw werknemers optimaal inzetbaar voor jouw organisatie en blijven ze dit ook in de nabije toekomst? Werken ze veilig en gezond?
Het is belangrijk om risico’s vroegtijdig op te sporen en verbetermogelijkheden te identifice en door middel
van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Mkbasics.nl is in staat om het PMO effectief uit te voe en,
specifiek geënt op jouw vragen, bedrijfssituatie en de risic -inventarisatie en evaluatie. Er is altijd een
gecertificee de bedrijfsarts betrokken en, afhankelijk van het onderzoek, doktersassistenten en adviseurs.
We werken samen met verzekeraars, voor die onderdelen waarvoor mogelijk een verzekeringsdekking
bestaat.
Aanpak
De eerste stap in een PMO is het vaststellen van:
• De doelstellingen;
• Welk resultaat het PMO moet opleveren voor organisatie en werknemers;
• Op welke wijze resultaten het beste kunnen worden teruggekoppeld.
Ons motto is dat we vooraf goed jouw verwachtingen en vragen afstemmen, zodat je vanaf het eerste
moment weet waar je aan toe bent. Wij bieden gericht onderzoek aan en geen onnodige zaken. Wanneer
we knelpunten constateren, zijn we in staat goede interventies en oplossingen aan te bieden.
In de praktijk wordt de term PMO voor een veelheid aan onderzoeken gebruikt. Wij onderscheiden de
volgende zaken:
• Preventief Medisch Onderzoek(keuring) op basis van risico’s in het werk zoals lichamelijke belasting,
geluid, chemische stoffen, werkdruk, ag essie & geweld.
• Algemene gezondheid, inclusief lifestyle.
• Meten van werkvermogen. Het werkvermogen wordt gemeten door middel van het gevalideerde
instrument: de Workability Index (WAI) desgewenst aangevuld met metingen naar fysieke vitaliteit de
mentale vitaliteiten de loopbaan tevredenheid van werknemers.
• Fittesten.
Wat levert het op voor de organisatie
- Inzicht in de belangrijkste inzetbaarheids- en gezondheidsrisico’s;
- Identificatie van afdelingen en/of werknemers met een verhoog risicoprofiel
- Advies over individuele en organisatorische verbetermogelijkheden en interventies;
- Zicht op sturingsmogelijkheden en gewenste vervolgacties.
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Resultaten worden in een schriftelijk rapportage en/of via persoonlijke presentatie teruggekoppeld en
besproken.
Wat levert het op voor de betreffende werknemer(s)
Inzicht in eigen gezondheid en werkvermogen.Tevens krijgen ze een concreet advies over eventuele
vervolgacties. Terugkoppeling vindt plaats door middel van een document over de persoonlijke situatie.
Terugkoppeling kan ook plaatsvinden door een bedrijfsarts, adviseur en/of vitaliteitscoach. De deelname
aan dit onderzoek is voor werknemers altijd vrijwillig.
Wettelijke basis
De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop
is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je een concrete vraag? Neem dan contact op met jouw
casemanager, via info@mkbasics.nl, of vraag online een offerte aan op onze website www.mkbasics.nl.
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