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Je wilt natuurl�k dat jouw medewerkers hun
werk gezond en veilig kunnen uitvoeren en
zich daarb� goed voelen. Een van de
instrumenten die je hebt om dit te faciliteren
z�n keuringen en gezondheidsonderzoeken.
Om sommige beroepen uit te oefenen of
werkzaamheden te mogen uitvoeren, is het
soms van belang om je medewerkers
(medisch) te laten keuren. Naast deze, vaak
verplichte, keuringen gericht op specifieke
werkzaamheden, z�n er ook meer algemene
gezondheidsonderzoeken. 
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Denk daarb� aan het periodiek
arbeidsgezondheidskundig onderzoek
(PAGO) en het bredere preventief
medisch onderzoek (PMO).

Wil je meer weten over de verschillen
tussen een keuring, een PAGO en een
PMO? Ben je benieuwd wat er komt
k�ken b� een keuring of onderzoek? Of
ben je vooral nieuwsgierig naar de
voordelen voor werkgevers en
medewerkers? Je leest er alles over in
deze whitepaper.
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Kraanmachinistenkeuring

Chauffeurskeuring

Voor sommige beroepen, zoals kraanmachinist, vrachtwagenchauffeur of duiker is het
verplicht om een medische keuring te doorlopen. Naast deze keuringen voor het
uitvoeren van bepaalde type werkzaamheden, ben je als werkgever ook verplicht om al
je medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. In dit hoofdstuk
gaan we in op de diverse soorten keuringen en onderzoeken.  
 
1.1. Keuringen om het werk te mogen uitvoeren
B� een medische keuring checkt de arts de gezondheid van een (toekomstige)
medewerker en gaat na of h�/z� fysiek in staat is om een bepaalde functie uit te voeren.
Vaak is het doorlopen van deze medische keuringen een verplichting om specifieke
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Werken jouw medewerkers b�voorbeeld met
verontreinigde grond of water, dan is een bodemsaneringskeuring een vereiste om dat
te mogen doen. Zo z�n er meer beroepen denkbaar waar een medische keuring voor
noodzakel�k is. Denk b�voorbeeld aan:

 Voor medewerkers die een (mobiele) kraan of h�skraan bedienen. Deze keuring wordt
iedere v�f jaar herhaald. 

Voor bestuurders van auto’s of autobussen. Deze keuring wordt iedere v�f jaar
herhaald en geldt ook voor het administratieve en leidinggevende personeel vanaf 50
jaar. 

1. Soorten (medische) keuringen en onderzoek
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Duikerskeuring

Taxipaskeuring

Bodemsaneringskeuring (klasse A, AB, ABC)

Asbestkeuring

Ademluchtkeuring

R�bew�skeuring groot r�bew�s

 Voor medewerkers die duikwerkzaamheden verrichten. Na de eerste keuring geeft de
keuringsarts aan voor hoe lang de medewerker is goedgekeurd. Medewerkers ouder
dan 50 jaar worden minimaal één keer per jaar gekeurd. 

Voor taxichauffeurs. Deze keuring wordt iedere v�f jaar herhaald.

Voor medewerkers die in of met verontreinigde grond of water werken. De klasse is
afhankel�k van het type bescherming. Klasse A is geschikt voor medewerkers zonder
adembescherming. De klasse AB is voor medewerkers die in hun functie gebruik
maken van buitenlucht afhankel�ke adembescherming. En de klasse ABC is er voor
medewerkers die gebruik maken van buitenlucht onafhankel�ke adembescherming.
Alle type keuringen z�n een jaar geldig. 

Voor medewerkers die werken met asbest. B� een constante blootstelling aan asbest
moet de keuring iedere drie jaar herhaald worden. 
 

Voor medewerkers die in hun functie een ademluchtmasker dragen of werken met
perslucht en waarb� het van belang is dat de longcapaciteit in orde is. De geldigheid
van deze keuring is afhankel�k van de leeft�d van de medewerker. Medewerkers jonger
dan 40 jaar worden eens in de vier jaar gekeurd. Voor medewerkers tussen de 41 en
50 jaar is de geldigheid twee jaar en medewerkers ouder dan 51 moeten ieder jaar
gekeurd worden. 

Voor (aankomend) vrachtwagen- of buschauffeurs die hun groot r�bew�s gaan halen
of verlengen.
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1.2 Gezondheidsonderzoeken
Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht om medewerkers regelmatig
een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Een exacte frequentie of term�n
schr�ft de wet overigens niet voor. Vaak komt b� een risico-inventarisatie en -
evaluatie (RI&E) naar voren dat werkgevers dit moeten oppakken. 

Als werkgever heb je daarb� twee mogel�kheden, die nogal eens door elkaar
gebruikt worden: een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
en een preventief medisch onderzoek (PMO). Een PAGO gaat alleen in op de
werkgerelateerde risico’s, zoals werken met gevaarl�ke stoffen of met veel
lawaai. Een PMO is breder. De keuringsarts neemt naast werkgerelateerde
risico’s ook de lichamel�ke en mentale gezondheid en leefst�lgewoonten van
medewerkers mee. Het PMO geeft medewerkers daarmee waardevolle inzichten
in de eigen, algehele gezondheid. Aangezien de vitaliteit van medewerkers door
meer bepaald wordt dan alleen risico’s die het werk zelf met zich meebrengen, is
het niet gek dat veel werkgevers er daarom voor kiezen om een PMO aan
medewerkers aan te bieden. 

Een eerste stap in het organiseren van een PMO is om te inventariseren hoeveel
medewerkers hieraan willen deelnemen. Deelname is namel�k niet verplicht.
Maar voor medewerkers wel slim om te doen. Je kr�gt namel�k echt een
basiskeuring, waarb� de keuringsarts k�kt naar zaken als bloeddruk, gehoor- en
gezichtsvermogen, stress, cholesterol en BMI. Daarb� kunnen in het onderzoek
verschillende accenten gelegd worden, op basis van het soort bedr�f. Doen jouw
mensen vooral fysiek (zwaar) werk, dan ligt er in het onderzoek extra nadruk op
de fysieke gesteldheid van medewerkers. Heb je juist veel kantoorpersoneel, dan
zit er b�voorbeeld een beeldschermonderzoek in. Een combinatie is natuurl�k
ook mogel�k. 
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2. Voordelen voor medewerkers en werkgevers

Toegankel�k

Snel meer inzicht in de eigen gezondheid

Duidel�kheid over vervolgstappen

 De medische keuringen hebben vooral als voordeel dat zowel werkgevers als
medewerkers ervan uit mogen gaan dat ze fysiek het werk kunnen uitvoeren. Vaak
kr�gen ze na de keuring een verklaring of een pasje waarmee ze kunnen aantonen
goedgekeurd te z�n voor dit type werkzaamheden. Zowel voor medewerkers als
werkgevers een f�ne gedachte.

Het PMO l�kt op het eerste oog wellicht vooral voordelen te hebben voor de
medewerkers en minder voor de werkgever. Toch is dat iets te kort door de
bocht. We zetten de voordelen voor beide part�en daarom in dit hoofdstuk voor
je op een r�tje.

2.1. Voordelen medewerkers

Medewerkers kr�gen met een PMO op een laagdrempelige manier de mogel�kheid
voor een totale check-up. Juist doordat het onderzoek door de werkgever geïnitieerd en
gefaciliteerd wordt, hoeft een medewerker hier zelf vr� weinig t�d en energie in te
steken.

Het PMO geeft snel duidel�kheid aan medewerkers hoe het met hun algehele
gezondheid gesteld staat. Ook al voelt iemand zich prima, het kan alt�d z�n dat er
onder de oppervlakte iets speelt. Zo kan stress b�voorbeeld toch meer invloed hebben
op de gezondheid dan de medewerker zelf misschien denkt. Kortom: z�n er
aandachtspunten waar de medewerker mee aan de slag kan of moet of is h�/z� juist zo
gezond als een vis? Met een PMO kom je daar snel achter.

Mocht er naar aanleiding van het PMO een opvolging nodig z�n, dan geeft de
keuringsarts daar direct een advies over. Wel zo prettig dat de medewerker dus gel�k
handvatten heeft om aan de slag te gaan met de uitslag.
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Invulling geven aan goed werkgeverschap

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Voor grotere organisaties: inzicht in trends

2.2. Voordelen werkgever

Door medewerkers een PMO aan te bieden, laat je zien dat je hun gezondheid
belangr�k vindt. Een zinvolle manier om invulling te geven aan goed werkgeverschap. 

Voorkomen is nog alt�d beter dan genezen. Mocht er b� een medewerker een uitslag
uitkomen waardoor iemand op term�n z�n/haar functie niet meer goed kan uitoefenen,
dan heeft je medewerker nu in een vroeg stadium de mogel�kheid hier samen met jou
als werkgever, op te anticiperen. Zo behoud je niet alleen op korte term�n, maar zeker
ook voor de toekomst goede medewerkers. 

Hoewel (medische) gegevens uit de PMO’s nooit met de werkgever gedeeld worden,
kan het b� grotere organisaties wel zo z�n dat je globaal de trends kunt inzien. Is
werkdruk of stress b�voorbeeld een thema dat speelt? Dat soort indrukken kan in
grotere organisaties en b� opvallende conclusies wel met jou als werkgever gedeeld
worden. Dat geeft je waardevolle inzichten waar je mee aan de slag kunt.

Publicatie  
05-12-2022

Staat ervoor.



Publicatie  
05-12-2022

3. Hoe gaat een (medische) keuring in z�n werk?
Een (medische) keuring regel je meestal voor één persoon tegel�k. Vaak kr�gt de
medewerker vanuit de HR-afdeling een seintje dat een bepaalde verklaring binnenkort
verloopt en dat het t�d is voor een keuring. De medewerker plant een afspraak en
doorloopt de keuring. 
Een PMO is echter iets dat je meestal voor het gehele bedr�f in één keer regelt. Daar
komt dan ook vaak iets meer b� k�ken. In dit hoofdstuk gaan we in op de diverse
stappen die je zet b� het aanbieden van een PMO aan je medewerkers.

3.1. Voorbereiding
Wil je een PMO aanbieden aan je medewerkers, dan is het slim om als eerste stap te
inventariseren hoeveel mensen hier gebruik van willen maken. Dit kan door
b�voorbeeld een brief of e-mail naar alle medewerkers te sturen waarin je mensen
uitlegt wat het doel van een PMO is en hen vraagt om aan te geven of ze hier interesse
in hebben. Een soort vooraankondiging. 

Nu je een beeld hebt van het aantal mensen dat wil deelnemen, is de volgende stap om
een part� te selecteren die de PMO’s voor je kan uitvoeren. Heb je een geschikte
partner gevonden, dan kun je de medewerkers uitnodigen en een afspraak laten
maken. 

3.2 Onderzoek door een arts
Z�n de uitnodigingsbrieven de deur uit? Dan is het PMO verder vooral een
aangelegenheid voor de medewerker. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen
medewerkers een vragenl�st, die de arts en medewerker met elkaar bespreken t�dens
het onderzoek.

Het onderzoek zelf vindt in de regel plaats op een locatie van de part� die de keuring
uitvoert. Dit is overigens nooit de reguliere bedr�fsarts, maar alt�d een andere
onafhankel�k part�. Gaat het om heel veel medewerkers die deelnemen of om functies
waarb� het reizen naar een specifieke locatie lastig is, dan kun je ervoor kiezen het
onderzoek op je eigen locatie te laten plaatsvinden. 
T�dens het onderzoek kr�gt de medewerker een algehele check-up: van urine- en
bloedonderzoek, tot een gehoor- en ogentest. Na afloop van het onderzoek bespreekt
de arts direct met de medewerker de belangr�kste bevindingen van de vragenl�st en
de uitslagen die op dat moment bekend z�n. Het gehele onderzoek neemt ongeveer
drie kwartier tot een uur in beslag.
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3.3 Afronding en opvolging
Na afloop van het onderzoek ontvangt de medewerker een rapport waarin alle
uitslagen en adviezen staan. Naar aanleiding van het onderzoek kan de medewerker
een afspraak maken met de reguliere bedr�fsarts om vervolgvragen te stellen over het
rapport of als actie op één van de uitslagen die in het rapport staan. H�/Z� kan
uiteraard ook gebruik maken van het open spreekuur van de bedr�fsarts. 
Als werkgever heb je geen inzicht in de uitslagen of rapporten van individuele
medewerkers. B� grote organisaties kan het eventueel wel zo z�n dat globale trends,
b�voorbeeld rondom werkdruk of de situatie op de werkplek, met jou als werkgever
worden gedeeld. Dit is alleen mogel�k als de gegevens op geen enkele manier z�n
terug te leiden naar een individuele medewerker. 

Conclusie
In deze whitepaper heb je meer kunnen lezen over diverse keuringen en het PMO.
Vooral b� het organiseren van een PMO komt een hoop k�ken. VerzuimPreventPlus kan
echter een hoop van dat geregel voor je uit handen nemen.

We werken met professionele part�en in ons netwerk die de onderzoeken voor je
kunnen uitvoeren. En w� kunnen daarb� de totale voorbereiding voor je uit handen
nemen. Zo weet je zeker dat je op een goede manier invulling geeft aan de verplichting
uit de Arbowet, maar heb je er zelf geen omk�ken naar. 

Benieuwd naar de mogel�kheden? We denken graag met je mee! Neem gerust contact
met ons op. 
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VerzuimPreventPlus
staat voor je klaar.

Meer weten?
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