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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 brengt zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. (Arbowet 
artikel 18).  

Bij de uitvoering van het 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
moet de werkgever zich laten bijstaan 
door een geregistreerd bedrijfsarts 
(Arbobesluit art 2.14 a) 

 

Geen tijdstermijnen vastgesteld 
m.u.v.   aantal risico’s zoals geluid, 
lood.  

 

 

 

 

Wetgeving  
 



• KNMG (2013).   

• Leidraad PMO NVAB vragenlijsten en biometrie voor 
werkplekfactoren (2013).  

• Praktijkwijzer preventieconsult cardiometabool risico bij 
de leidraad preventief medisch onderzoek (2011). 

Richtlijnen 
 



 

 

• Bewaken en bevorderen van 

   gezondheid & inzetbaarheid. 

 

Preventief Medisch Onderzoek 
 



DOEL 1  

De preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden 
aandoeningen bij individuele en groepen werknemers. 
 
DOEL 2 

Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van 
individuen  en groepen werknemers in relatie tot het werk. 
 
DOEL 3  

Het bewaken en verbeteren van het functioneren en de 
inzetbaarheid  van individuele werknemers. 
 

Drie kerndoelen van het PMO 
 



De preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden 
aandoeningen bij individuele en groepen werknemers. 

 

• Occupational health : arbeid>gezondheid 

 

• o.a.  lawaai, chemische stoffen , stress   

 

• Bron :  RI&E, verzuim 

 

Kerndoel 1 
 



Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van 
individuen en groepen werknemers in relatie tot het 
werk. 

 

• Workers’ Health.  

• Gezondheid of belastbaarheid > arbeid.  

• Specifieke  beroepen : arbeid>belastbaarheid.   

• Opsporing en begeleiding van werknemers met beginnende 
gezondheidsschade door een chronische aandoening die leidt 
tot beperkingen in het werk.  

 

Kerndoel 2  
 



Het bewaken en verbeteren van het functioneren  
en de inzetbaarheid van individuele werknemers. 

 

• Preventieconsult cardiometabool risico 

• Leefstijl 

• Werkvermogen 

• Duurzame inzetbaarheid 

 

Kerndoel 3 
 



  Beroepsziekten 

Beroepsziekten  

• Aantal beroepsziekten  wordt geschat op 267 beroepsziekten per 100.000 
werknemers per jaar. (NCVB 2014) 

•Elke dag 48 nieuwe beroepsziekten, schatting 17.000 per jaar RIVM  

•zelfregistratie : 5,6% van de werknemers beroepsziekte 

  > 440.000 werkende per jaar 

 

Onderrapportage ( Inspectie SZW 2014 ) 

 verzuim en reintegratie 

 PAGO? 

 

 

 



Arbeidsgebonden sterfte 
Schattingen circa 3000-3800 door werk per jaar in Nederland  

• 1800 door chemische stoffen 

• 90 hartvaatziekten (relatie met chronische werkstress)  

      (bron NCVB, 2010, )  

 

• 25 % van vroegtijdige doden tijdens werkzame leven,  

• rest na pensionering  

 

• Dodelijke ongevallen: laatste cijfers: rond 50 per jaar  



Aandacht Chemische stoffen 
•  Europese conferentie ‘Voorkomen van werkgerelateerde kanker’.  

•  ‘Roadmap on Carcinogens 2016-2019’.  

     De Roadmap is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de  uitwisseling van goede praktijken,  

        het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en  

        hoe dit effectief terug te dringen is.  

• Lijst carcinogene stoffen (SZW,2016) 

• FNV Symposium 'Kankerverwekkende stoffen op het werk' op 19 april 2016 

• Media  



PMO praktijk 
  

• 11 procent van alle bedrijven heeft in de afgelopen twee jaar een medisch 
onderzoek laten uitvoeren. (Pantea) 

• Beperkt gebruik van leidraad NVAB 

• Geen concrete doelstelling> duurzame inzetbaarheid/leefstijl 

• Onvoldoende samenhang met RI&E/verzuim/beroepsziekten 

• onderzoeksmethoden? 

• uitvoeringsmethoden? 

• advies? 

 



PMO  chemische stoffen 
 

       waar zijn de bedrijfsartsen in Nederland ?? 

• TBV mei 2016 F Brekelmans, arbeidshygienist 

 

• Krijg ik betaald om dit te doen? 

• Ik begrijp de vraag niet 

• Ik heb onvoldoende kennis 

• Dit vind ik te ingewikkeld 

 

 

 

 




