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Programma PMO: handen uit de mouwen…

1. Theorie:

• Leidraad PMO 2013

• Kerndoel 1….2….3

• Preventieve consultvoering vs consultvoering verzuim

• Gespreksmodel

2. Praktijk:

Handen uit de mouwen (2): 

Casuïstiek, oefenen feedbackgesprek PMO 
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1. Voorbereiding
• Initiatief nemen: PMO-agendasetting in bedrijf (BA) 

• doelen kiezen/inhoud voorstellen (BA met input)

• budgettaire mogelijkheden vaststellen en beslissing nemen

• projectplan opstellen (ism bedrijf; BA vz projectgroep)

• voorlichting medewerkers (projectgroep)

2. Uitvoering
• medewerkers uitnodigen

• uitvoering medisch onderzoek (signaleringslijst, screening, aanv.diagnostiek)

• individuele feedback en inzet individugerichte interventies

• analyse op groepsniveau (groepsrapportage, groepsinterventies)

3. Bedrijfsarts adviseert over vervolg/volgend PMO
• proces evalueren en vervolg plannen (bv periodiciteit PMO’s)

Leidraad PMO (1): 3 fasen, 10 stappen
(NVAB, 2013)
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Leidraad PMO (2): kerndoelen

1. Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen 

Van risicofactor door de functie-eisen naar te verwachten gevolgen voor 

gezondheid of belastbaarheid

• Opsporen wn met (vroege) gezondheidseffecten door het werk

• Opsporen wn met verhoogde gevoeligheid voor Beroepsziekte

2. Bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot het werk

Denkrichting: wat is de benodigde gezondheid/belastbaarheid voor het goed 

uitvoeren van het werk.

• Opsporen wn met verminderde belastbaarheid voor werk dat relevant is 

voor inzetbaarheid nu of later

• Opsporen wn met beginnende gezondheidsschade relevant voor werk

3. Bewaken en verbeteren van de gezondheid/inzetbaarheid van wn

• Opsporen wn met verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen
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Uiteindelijk doel PMO 

• Inzetbaarheid beïnvloeden: relevant voor zowel 

werknemer, werkgever als bedrijfsgeneeskunde

• Werkfunctioneren

– Algemeen

– Beroepsspecifiek

• Werkvermogen

– Algemeen

– Specifieker: fysiek / mentaal

– Beroepsspecifiek
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Preventieve consultvoering vs. 

consultvoering in kader van verzuim

Preventief

• ..

• …

• …

• …

Verzuimbegeleiding

• …

• …

• …

• …

Wat zijn mogelijke verschillen en overeenkomsten?
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Preventief Medisch Onderzoek

(Vroeg)-signalering

Gesprek over resultaten en

richting advies preventieve 
activiteiten

Bron: Ikschrijfeenboek.nl
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Model feedback gesprek na PMO

1. Welkom 

(doel consult, rol BA i.h.a., vertrouwelijkheid)

2. Bespreek resultaten 

(geef feedback over resultaten en check begrip)

3. Volg interventiehandleiding 

(Welke opties zijn er? Wat is het doel: herstel gez.h.klachten; vergroting 

bel.baarheid; verbetering gez.heid) (geef advies op maat, noteer welke)

4. Rond consult af 

(Wat hebben we afgesproken? Geef samenvatting advies en afspraken, 

geef advies en info mee)

5. Maak vervolgafspraak 

(terugzien? /mailen?/ bellen?)
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Voorbereiding 

preventieve consultvoering: 

Docent hogeschool

- Risico’s in werk?

- Gezondheidsklachten?

- Duurzame 

inzetbaarheid?

Officier van dienst BW

- Risico’s in werk?

- Gezondheidsklachten?

- Duurzame 

inzetbaarheid?
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Handen uit de mouwen: PMO gesprek

Maak groepen van drie: 

Rollen:

- werknemer (lees casus)

- PMO-bedrijfsarts 

(lees casus en stappen gesprek; bereid adviesmogelijkheid voor)

- observator gesprek (lees gespreksmodel en 3 onderwerpen)

N.a.v. casus:

- Voer feedbackgesprek PMO (6 min);

- nabespreking (3 min): observator is leidend;

- Check onderdelen gesprek: resultaten, advies en 

vervolgafspraak; 

- Rollen wisselen en procedure herhalen
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Nog een gouden tip voor uw collega’s?

Als ik morgen PMO gesprekken ga voeren, 

dan ga ik……
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Helpen met zelfmanagement:

algemeen probleemoplossende aanpak

• Waarom zit ik niet optimaal in mijn vel op mijn werk?

• Breng problemen in kaart: individueel, interactie individu/org, werk?

• Wat kan ik zelf oplossen / evt. bij wie hulp zoeken?

• Hoe kan ik zo goed mogelijk blijven functioneren op mijn werk?

• Mbt Cognitieve aspecten: bv taken die concentratie vragen

• Mbt werk-thuis-balans

• Bespreek uw plan voor verbetering/verandering in werk 

functioneren met uw lg


