
 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
 
 
Zijn uw medewerkers Gezond en Inzetbaar? 
Zowel u als werkgever als uw medewerkers hebben belang bij een goede gezondheid en 
inzetbaarheid. Ziekte is immers niet alleen vervelend voor de medewerker in kwestie, 
maar leidt ook tot verstoring in het werk van collega’s, kwaliteitsverlies en tot extra 
kosten voor de organisatie.  
 
Voor wie? 
Bent u als werkgever specifiek geïnteresseerd in de leefstijl en het werkvermogen van 
uw medewerkers? Biedt hen dan ééns in de 4 jaar een Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO) aan. Elke medewerker heeft de keuze om wel of niet deel te nemen. 
 
Waarom een Preventief Medisch Onderzoek? 
• Een PMO zorgt voor preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde 

aandoeningen bij individuele medewerkers, als ook bij groepen medewerkers 
• Een PMO keuring bevordert en bewaakt de gezondheid van uw individuele 

medewerker en van groepen medewerkers in relatie tot het werk dat verricht 
wordt. 

• Een PMO zorgt voor verbetering en bewaking van de inzetbaarheid en het 
functioneren van de individuele werknemers 
 

Hoe werkt het? 
Een Preventief Medisch Onderzoek kan op maat voor uw organisatie opgezet worden. U 
kunt daarbij kiezen uit verschillende modules. Denk hierbij aan: 
 

• de WAI (Work Ability Index) deze meet het werkvermogen van uw medewerker 
en kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid 

• de BRAVO-score. hierin komen alle aspecten van de leefstijl aan de orde. Dit 
instrument is geschikt om bewustwording te creëren bij uw medewerkers.  

• Gehoor-, luchtwegen- en oogtesten 
• Een conditietest. Uw medewerker wordt dan op zijn uithoudingsvermogen 

getest.  
 
Waarom en waarvoor is een PMO van belang? 
 
Vanuit de gedachte van de werkgever: door de gegevens van het onderzoek van iedere 
individuele medewerker samen te voegen ontstaat er een groepsoverzicht. Deze 
groepsoverzichten geven aan welke klachten er veelal voorkomen en op welke afdeling dit speelt. 
Deze gegevens kunnen nuttig zijn om veranderingsprocessen binnen de arbeidsomgeving toe te 
passen. Bij een volgend Preventief Medisch Onderzoek kan inzichtelijk gemaakt worden of de 
veranderingen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Vaak komen de eventuele problemen 
door een PMO vroegtijdig aan het licht. Hierdoor krijgt de medewerker de kans om aan 
verbetering van de gezondheid te werken voordat de problemen ernstige vormen aannemen. 
 
Vanuit de gedachte van de medewerker: het voordeel voor de individuele medewerker is dat er 
onderzoek plaatsvindt naar zijn gezondheidstoestand in relatie tot zijn werk, zonder dat er voor 
hem of haar kosten aan verbonden zijn. De PMO keuring brengt voor de medewerker de 
levensstijl en de algemene conditie in beeld. Is zijn of haar gezondheid en belastbaarheid in 
evenwicht met zijn huidige arbeidsbelasting? Vaak komen de eventuele problemen door een PMO 
vroegtijdig aan het licht. Hierdoor krijgt de medewerker de kans om aan verbetering van de 
gezondheid te werken voordat de problemen ernstige vormen aannemen.  



 

Hoe verder? 
Veel werkgevers hebben inmiddels in hun beleid opgenomen dat de medewerker 
gemiddeld één maal in de 4 jaar kan deelnemen aan een Preventief Medisch Onderzoek. 
De ervaring leert dat de uitkomsten zeer waardevol zijn voor de organisatie én de 
medewerker zelf. 
 
Welke investering is nodig? 
Iedere organisatie heeft eigen specifieke werkzaamheden en unieke medewerkers. Dit 
betekent dat maatwerk vereist is. Vitacon Luteijn kan met u bespreken welke 
investering voor uw organisatie nodig is.  
 
Voor meer informatie kunt u telefonsich contact opnemen met Vitacon Luteijn via  
0314 741 149 of per e-mail: a.buitenhuis@vitaconluteijn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


