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Ja, wij, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), willen 
ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Wij zijn van 
mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren 
van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. 

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van 
mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, 
waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij 
onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is 
Gezondheid (AiG)’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en 
gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.  

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: 

• het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische 
ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en 
leren; 

• een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg; 
• het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te 

keren. 

 

De NVAB zal de impact van AiG verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te 
voeren:  

Bevordering van de uitvoering van preventief medisch onderzoek (PMO) 

PMO omvat het vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek bedoeld in 
artikel 18 van de Arbowet en in diverse bepalingen van het Arbobesluit. De NVAB 
heeft samen met het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA) in 2013 
een herziene leidraad uitgegeven voor de uitvoering van PMO. De Leidraad is 
bedoeld als ondersteuning bij de opzet en uitvoering van preventief medisch 
onderzoek van werkende mensen. De bedrijfsarts vervult hierbij een centrale rol en is 
een onmisbare professional. Bovendien is hij de medisch expert bij uitstek als het 
erom gaat werkgevers en werknemers te adviseren in het aanbod van preventieve 
medische onderzoeken die met een commercieel oogmerk aan bedrijven worden 
aangeboden. Bij PMO voor werkenden vervult de bedrijfsarts een hoofdrol, is een 
initiator maar ook aanjager en uitvoerder in het PMO-proces.  
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De NVAB beschouwt een periodiek ingezet, doelgericht PMO als een essentieel 
element van arbeidsgezondheidkundig beleid dat gericht is op het huidige 
werkvermogen alsmede op de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen. Wij 
willen de uitvoering van PMO verbeteren door arbodiensten, bedrijfsartsen, 
werkgevers en werknemers bij te staan door via een helpdesk vragen te 
beantwoorden die leven rondom PMO. 

 

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven 
genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af. 
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