
PREVENTIEF
MEDISCH ONDERZOEK

WAT IS EEN PMO?
De gezondheid van jou en je medewerkers is van 
grote invloed op de gezondheid van jouw bedrijf. Bij 
een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt een 
vitaliteitscheck gedaan waarbij conditionele, fysieke 
en mentale metingen worden gedaan.  
Hiermee meten we de gezondheid en worden eventuele 
risico’s in kaart gebracht. Die risico’s kunnen te maken 
hebben met werk, maar ook met privé-situaties of een 
bepaalde leefstijl. Met een PMO geven we inzicht in de 
persoonlijke situatie en zetten we de resultaten om in 
specifieke doelen, om zo te stimuleren te werken aan 
gezondheid.

WAAROM EEN PMO?
Jouw werknemers zijn je grootste goed! Medewerkers 
die zich gezond en energiek voelen zijn vrolijker, 
productiever en zorgen tevens voor een prettigere sfeer 
op de werkvloer. Door medewerkers bewust bezig 
te laten zijn met hun gezondheid en leefstijl, kunnen 
gezondheidsklachten worden voorkomen. En een PMO 
is dan een goede start. Een PMO is overigens meer 
dan een uitgebreide vitaliteitscheck voor jou en je 
medewerkers. Het is dé manier om inzicht te krijgen  
in de eigen gezondheid, bewustwording te creëren  
voor een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer 
te bevorderen.

WAT GEBEURT ER BIJ EEN PMO?
Een PMO kan bestaan uit onder andere:
Lichaamssamenstelling meting (gewicht, BMI, 
vetpercentage, vetmassa, vetvrije massa, viscerale 
vet, vochtpercentage en energiebehoeftemeting), 
longfunctietest, bloeddrukmeting, balans- en 
evenwichtstest, gehoortest, oogtest, mogelijkheid om 
vervolgtraject in te plannen en vaatdiagnostiek.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN?
CHECK-CIRCLE Inzicht in de gezondheid, gezondheidsrisico’s en de 
levensstijl van medewerkers.
CHECK-CIRCLE Verhoging van teamproductiviteit en werkprestaties.
CHECK-CIRCLE Medewerkers worden zich bewust van hun mentale 
en fysieke gesteldheid.
CHECK-CIRCLE Vergroot duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
CHECK-CIRCLE Voldoen aan de wettelijke verplichting.

IS EEN PMO VERPLICHT?
Vanuit de Arbowet wordt het werkgevers verplicht om 
werknemers “periodiek in de gelegenheid te stellen een 
onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s 
die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers 
met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken”. Met het Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO) van JPT Personal Training & Coaching voldoe je 
aan deze wettelijke verplichting.

WAT KOST EEN PMO?
De kosten van een PMO verschillen per onderzoek, 
omdat het altijd gaat om maatwerk. De prijs hangt 
onder andere af van de inhoud van het onderzoek 
en het aantal medewerkers. Je moet daarnaast ook 
rekening houden met kosten voor acties die jouw 
bedrijf inzet ter bescherming en verbetering van de 
gezondheid van jouw medewerkers.

De kosten voor een PMO zijn voor de werkgever, maar 
de opbrengsten ook. Als je je realiseert dat een zieke 
medewerker al snel honderden euro’s euro per dag 
kost en je met een PMO  langdurig ziekteverzuim kunt 
voorkomen, is een PMO een waardevolle investering!

HOE GEZOND EN VITAAL ZIJN JIJ EN JOUW MEDEWERKERS? WAT LEVERT 
ENERGIE OP OF ZORGT JUIST VOOR STRESS? HET PREVENTIEF MEDISCH 
ONDERZOEK (PMO) GEEFT ANTWOORD.

ZET DE EERSTE STAP NAAR DUURZAAM RESULTAAT! 

VRAAG NU EEN INTAKE AAN.
www.jptraining.nl
info@jptraining.nl
0174 - 760 800


