
Preventief medisch onderzoek
een PMO-training voor bedrijfsartsen
Jeroen Croes & Felicia Los



(Potentiele) belangenverstrengeling Geen/Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Jeroen Croes tevens bedrijfsarts en 
praktijkopleider bij ArboConcern. 
Verder geen.

Sponsoring en onderzoeksgelden Geen

Adviseursschappen en honorarium, incl. 
sprekersvergoedingen > €500

Geen 

Aandeelhouder Geen

Andere relatie, namelijk Geen 

Disclosure



Preventief medisch onderzoek (PMO)

Een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en 

uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete 

gezondheidsklacht of van een indicatie voor een 

gezondheidsrisico of probleem



Wie van jullie heeft ervaring met de uitvoering 
van PMO’s?



Hoe zijn jullie ervaringen met de uitvoering 
van PMO’s?



Wie van jullie maakt daarbij gebruik van de 
leidraad? 



Preventief medisch onderzoek (kerndoelen)

1. Preventie van beroepsziekten en 
arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele 
en groepen werknemers

2. Bewaken en bevorderen van de gezondheid 
van individuele en groepen werknemers in 
relatie tot werk

3. Bewaken en bevorderen van de 
gezondheid/inzetbaarheid van individuele 
medewerkers



Cohortonderzoek PMO

• 4 jaar
• 128 bedrijfsartsen

Jaarlijkse vragenlijst
Uitvoering van PMO

Kennis en vaardigheden
Motivatie 

Mogelijkheden 
Behoeften aan ontwikkeling

Prof. dr. Angela de Boer
Dr. Henk van der Molen
Em. Prof. dr. Carel Hulshof



Ontwikkeling PMO training (1)

Inhoud
• Behaviour change wheel model
• Resultaten eerste wave cohortonderzoek
• Leidraad PMO

Uitvoering
• Digitale training
• E-learning in samenwerking met de NSPOH



Ontwikkeling PMO training (2)

Stappenplannen

1) PMO op de agenda zetten

2) De inhoud van het PMO vaststellen

3) Een PMO-consult uitvoeren



Uitvoering PMO training en onderzoek

• Digitaal
• E-learning module
• 39 deelnemers

Uitkomstmaat Meetinstrument Wanneer gemeten?
Kennis Kennistest Vóór en na de training
Vaardigheden Vignettenopdrachten Vóór en na de training
Self-efficacy Self-efficacy vragenlijst Vóór en na de training
Tevredenheid en 
implementatie

Vragenlijst Na deelnemen aan training



Evaluatie PMO training

• Training kan geïmplementeerd worden in de praktijk (93%)
• 86% tevreden of zeer tevreden over ‘PMO op de agenda te zetten’

Uitkomstmaat T0 training 
(n=16)

T2 training
(n=16)

T0 controle
(n=23)

T2 controle  
(n=23)

Significant?

Kennis 5.6 (1.1) 5.8 (1.3) 5.3 (1.6) 5.4 (0.9) Nee 

Self-efficacy 35.1 (9.0) 44.1 (4.0) 37.8 (9.1) 37.2 (10.8) Ja 

Vaardigheden 7.8 (1.5) 9.6 (2.7) 8.4 (2.0) 8.3 (2.0) Ja 



De PMO training



Deel 1: PMO op de agenda zetten



“Het op de agenda krijgen bij werkgevers is niet eenvoudig”



Stappenplan PMO op de agenda zetten (1)

• Stap 1: Verwachtingen verhelderen
• Stap 2: Inzicht krijgen in de situatie (situatievragen)
• Stap 3: Inzicht krijgen in mogelijke knelpunten en ontevredenheid 

van de werkgever over de situatie (probleemvragen)
• Stap 4: De werkgever inzicht laten krijgen in de effecten en/of 

consequenties van de ervaren knelpunten voor werknemers en 
daarmee voor de organisatie (implicatievragen)

• Stap 5: De werkgever inzicht laten krijgen in de voordelen van PMO 
als mogelijke oplossing voor ervaren knelpunten (nut/noodzaak)



SPIN-model

• Neil Rackham

• SPIN=
Situatie
Probleem 
Implicatie
Noodzaak (voordeel)

• Open vragen 



Stappenplan PMO op de agenda zetten (1)

Positieve verwachtingen over toepassing in de praktijk

“Goed om langer in de vraagstand te blijven”

“Gestructureerd het gesprek met de werkgever aan durven gaan”

“Het stappenplan geeft houvast om een strategie te maken”

“Niet direct oplossingen en antwoorden geven, maar een vraag als wat 
houdt u bezig als u aan gezondheid en welzijn van uw medewerkers 
denkt”

“Aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan”



Stappenplan PMO op de agenda zetten (1)

Aandachtspunten voor toepassing in de praktijk

“PMO’s worden vooralsnog uitbesteed…”

“Ik was er al mee bezig, nu nog de puntjes op de ‘i’ zetten”

“Dat deed ik al”



Deel 2: Inhoud PMO bepalen



Stappenplan inhoud PMO bepalen (2)

Stap 1: Verzamel informatie over:

1. Taakeisen
2. Blootstellingen aan risicofactoren voor het ontwikkelen van 

gezondheidsklachten
3. Relevante gezondheidsklachten

Gebruik hiervoor RI&E, rapportages en/of literatuur 

Stap 2: Indien aanwezig, verzamelen informatie over bijzondere 
functie-eisen of taakeisen uit verplichte medische keuringen



Stappenplan inhoud PMO bepalen (2)

Stap 3: Is er bewijs dat de taakeisen een verhoogd risico vormen voor 
het optreden van gezondheidsklachten?

Ja: Neem de gezondheidsklacht op in het PMO en
formuleer het doel in het kader van PMO kerndoel 1

Nee: Ga verder met stap 4



Stappenplan inhoud PMO bepalen (2)

Stap 4: Is de prevalentie/incidentie van de gezondheidsklacht hoger dan 
voor de algemene, werkende NL-populatie?

Nee: Ga door met stap 5

Ja: Neem de gezondheidsklacht op in het PMO voor:

Kerndoel 1: wanneer de gezondheidsklacht mede door het werk 
veroorzaakt of verergerd wordt

Kerndoel 2: wanneer de gezondheidsklacht verminderd werk 
functioneren betreft

Kerndoel 3: wanneer de gezondheidsklacht gerelateerd is aan 
leefstijl



Stappenplan inhoud PMO bepalen (2)

Stap 5: Wordt het functioneren van de werknemer direct beïnvloed 
door de gezondheidsklacht? 

Nee: De gezondheidsklacht hoeft niet opgenomen te worden in 
het PMO

Ja: Neem de gezondheidsklacht op in het PMO, en formuleer 
een doel voor kerndoel 2 of 3 



Stappenplan inhoud PMO bepalen (2)

Positieve verwachtingen over toepassing in de praktijk

“Handig dat je zo niks vergeet”

“Leerzaam en evidence based”

“Handvatten en structuur”

“Goede onderbouwing, ook geleerd waar naar een antwoord te zoeken” 

“Handig hulpmiddel om gestructureerd te werken”



Stappenplan inhoud PMO bepalen (2)

Aandachtspunten voor toepassing in de praktijk

“Er is nog wel een verdiepingsslag nodig om het goed toe te kunnen passen”

“Ik geloof dat ik dit al veel doe tijdens mijn werk”

“Het zal veel tijd in beslag nemen”

“Ik zal geen actieve rol spelen, door tijdgebrek”



Deel 3: PMO-consult uitvoeren



Stappenplan PMO consult uitvoeren (3)

• Stap 0: Voorbereiding consult

• Stap 1: Welkom en verwachtingen verhelderen

• Stap 2: Resultaten bespreken

• Stap 3: Probleeminventarisatie

• Stap 4: Adviezen bespreken

• Stap 5: Vervolg en afronding



Stappenplan PMO consult uitvoeren (3)

Positieve verwachtingen over toepassing in de praktijk

“Betere afstemming en commitment te verwachten”

“Goede gespreksstructuur”

“Eye-opener is ook hier de cliёnt en diens behoefte als startpunt nemen”

“Duidelijke en korte samenvatting van belangrijke items”



Stappenplan PMO consult uitvoeren (3)

Aandachtspunten voor toepassing in de praktijk 

“Deed ik eigenlijk al”

“Deze vaardigheid heb ik al”

“Wel weer verhelderend om geoefend te hebben”

“Zoals besproken is het vaak niet haalbaar om veel mensen te zien na 
afronding van het PMO”



Meetinstrumenten en interventies

• Leidraad PMO, en hulpdocument

• Voorbeelden:

Contact eczeem (richtlijn)
Nachtwerk (richtlijn)
Mentale module zorgmedewerkers 
Medisch specialisten
Medewerkers in de bouw



Om te onthouden!

Deel 1: Laat de werkgever zelf motivatie vinden om PMO uit te willen 
voeren, en stel open vragen over knelpunten

Deel 2: Verzamel informatie over de organisatie, en kijk daarbij naar:
1) een verhoogd risico op gezondheidsklachten, 
2) een verhoogde incidentie/prevalentie, 
3) invloed op het werk functioneren

Deel 3: Spreek van te voren interventies af, en bespreek naast klachten 
ook oorzaak, context en invloed op het werk functioneren



Zou je de PMO e-learning willen ontvangen?

Zet je mailadres nu in de chat

OF

Mail na deze training naar
f.s.los@amsterdamumc.nl

mailto:f.s.los@amsterdamumc.nl


Dank voor uw aandacht en deelname!
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