
 

	
 
 
 
 

Inspirerend & Vitaal inzetbaar! 

 

 
Aanbod Preventief Medisch 

Onderzoek 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

2 

Werkt u al aan duurzame inzetbaarheid van uw 
medewerkers? 
 
Als werkgever weet u waarschijnlijk dat een gezond en vitaal leven zwaar onder druk staat, o.a. door 
trends zoals bijvoorbeeld vergrijzing, werkdruk, obesitas en de toename van bewegingsarmoede.   
Het belang van systematische en adequate gezondheidsbevordering wordt steeds noodzakelijker.  
 
BuroVitaal richt zich met Vitaal Lab op organisaties die meer willen weten over de gezondheid van 
hun medewerkers en het belang inzien van het begeleiden van mensen bij het kiezen voor een 
leefstijlcheck die bij hen past en het omgaan met de mogelijke resultaten hiervan. 
BuroVitaal speelt in op de meest recente ontwikkelingen in de gezondheids- en vitaliteitsmarkt. Door 
ons specialisme spelen we een steeds grotere rol bij het handhaven en verbeteren van de gezondheid 
van mensen, hierdoor zijn we in staat uw organisatie op een professionele wijze te ontzorgen.  
 
Door middel van een vragenanalyse gecombineerd met fysieke metingen krijgen we op valide wijze 
inzicht in de toestand van de belangrijkste onderdelen van het lichaam. Op basis van de resultaten 
wordt er een uitgebreid advies gegeven voor een vervolgtraject om de individuele  
gezondheidstoestand van uw medewerker te verbeteren.   
Een uitgebreid geanonimiseerd groepsrapport geeft u een objectief beeld van de gezondheid van uw 
organisatie. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren in de mogelijk te nemen stappen. 
Wij van BuroVitaal kijken graag samen met u naar waar voor uw organisatie de kansen liggen om de 
duurzame inzetbaar van uw medewerkers te verbeteren om hiermee het rendement van uw organisatie 
te laten stijgen. 
In een persoonlijk gesprek motiveren we graag wat BuroVitaal aan toegevoegde waarde kan bieden 
voor uw organisatie. 

BuroVitaal werkt vanuit de kernwaarden persoonlijk, duidelijk, doelgericht en actief samenwerken. 
Wij hebben een snelle aanpak, geen wachttijden en een aanbod in diversiteit. 
BuroVitaal staat klaar om de dienstverlening uit te voeren, heeft ruime ervaring met de desbetreffende 
dienstverlening en garandeert dat alle diensten geleverd kunnen worden. Daarmee hopen wij aan te  
sluiten bij de organisaties die aangesloten zijn bij ICC-Parkmanagement met de juiste diensten en met 
de juiste, ervaren mensen. 

Wij nodigen je van harte uit om gedegen kennis te nemen van ons voorstel, dat vooral kwaliteit biedt 
en structurele oplossingen om samen de medewerkers energiek en bevlogen te houden. 
Voor elke organisatie, klein of groot, biedt BuroVitaal op-maat-PMO’s aan die in deze aanbieding 
nader worden toegelicht. 
 
Meppel, Februari 2020 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jan Timmerman Remco Reinink   
Directeur BuroVitaal.     
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Het Preventief Medische Onderzoek (PMO) 
Het onderzoek bestaat uit individuele gezondheidsonderzoeken waar iedereen vrijwillig aan kan 
deelnemen. Een PMO is een onderzoek die de werkgever op grond van de ArboWet verplicht is om aan 
te bieden; deelname is vrijwillig. Het PMO kan plaats vinden op uw eigen locatie maar kan desgewenst 
op een van onze vaste locaties extern in Meppel. E.e.a ook afhankelijk van de verwachte aantal 
deelnemers.  

 
 

De PMO modules 
Afhankelijk van wens, noodzaak en behoefte, kunt u een selectie maken uit verschillende onderzoeken. 
BuroVitaal heeft voor u drie modules samengesteld die geschikt zijn voor elke werknemer. 
De drie modules zijn samengesteld op basis van ervaringen bij onze opdrachtgevers bij zowel bedrijven 
als overheid.  
Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk, daarover gaan we graag met u in overleg.  
 
De volgende PMO modules zijn samengesteld: 
 

1. De E-PMO 
2. PMO Fit & Gezond BASIS 
3. PMO Fit & Gezond PLUS 
4. PMO Fit & Gezond VITAAL 
5. PMO Fit & Gezond MENTAAL FIT 
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E-PMO 
Duur 20 minuten. 

 
Omschrijving: 
Het ePMO is een online 
gezondheidscheck die bestaat uit een 
screeningsvragenlijst voor kantoor- of 
productiewerknemers. Hierdoor is het 
proces sneller en zijn de kosten lager dan bij 
reguliere PMO’s met een fysiek onderzoek.  
Het invullen duurt ongeveer 20 minuten en 
direct hierna ontvangen de deelnemers een 
persoonlijk rapport, dat inzicht geeft in hun 
mentale gezondheid, energie, leefstijl en 
fysieke gezondheid. Loopt een werknemer 
een verhoogd gezondheidsrisico, dan 
ontvangt hij per e-mail een uitnodiging om 
een telefonisch adviesgesprek met één van 
onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen 
te plannen. 
 
Met ons E-PMO voldoet u aan uw wettelijke 
(ARBO)verplichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ook uitermate geschikt voor kleinere organisaties 
   Deelname is al mogelijk vanaf 5 actieve deelnemers. 
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Fit & Gezond BASIS (Prijs voor niet-leden € 89,50) 
Duur 25 minuten. 

Omschrijving: 
Deze module dient om de lichamelijke fitheid en gezondheid in kaart te brengen. Tijdens dit 
onderzoek worden de standaard lichaamseigenschappen gemeten. Er zijn per onderdeel 

normwaarden beschikbaar. Wanneer die 
worden overschreden levert dat een risico 
voor de gezondheid op. 
Naast de BMI, wordt van iedere deelnemer 
de bloeddruk opgemeten en de glucose-, en 
cholesterolwaarden. 
Of het lichaam in evenwicht is, kan bepaald 
worden door middel van Bio Impedantie 
Analyse (BIA). Het menselijk lichaam bestaat 
uit onder andere water, eiwitten, vetten, 
spiermassa, botmassa en van het gevaarlijke 
orgaanvet. In een normale situatie zijn deze 
in een goed evenwicht, maar dit is niet altijd 
het geval. Een BIA geeft een nauwkeurige 
analyse van de lichaamssamenstelling van 
een individu.  
De vragenlijst wordt gehanteerd om de 
leefstijlfactoren bewegen, roken, 
alcoholgebruik, voeding en ontspanning in 
kaart te brengen. De leefstijlfactoren staan 
aan de basis van een positieve of negatieve 
uitslag van de test voor fitheid. Ze zijn een 
belangrijke en ook beïnvloedbare indicator 
voor de gezondheid op lange termijn.  
Zowel de uitkomsten van de leefstijl-
vragenlijst als de uitkomsten van de fysieke 
medische test, worden persoonlijk 
besproken met de deelnemer door de 
leefstijldeskundige. Verhoogde 
gezondheidsrisico’s worden direct 
besproken met de deelnemer en indien 
nodig wordt de deelnemer doorverwezen 
naar de huisarts of bijvoorbeeld bedrijfsarts. 
Direct na het gesprek ontvangt iedere 
deelnemer digitaal zijn/haar persoonlijk 
gezondheidsrapport* in zijn/haar mailbox. 
 
 
 
 

* Deelname vanaf 14 actieve deelnemers. 
* Geprint gezondheidsrapport tegen meerprijs mogelijk 
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Fit & Gezond PLUS (Prijs voor niet-leden € 99,-) 
Duur 30 minuten. 

Omschrijving: 
Deze meest gekozen module is aanvullend op 
de module Fitheid en Gezond BASIS met een 
uitgebreider programma.  
De module Fit & Gezond PLUS  bevat als 
extra een knijptest (kracht), balans-test en 
een lenigheidstest.  
De knijpkracht van een persoon zegt iets over 
de algehele kracht in het lichaam. De 
knijpkrachttest is dus een gemakkelijke test 
om te meten hoe sterk het lijf is. 
Balans-test: Als je ouder wordt, neemt je 
vermogen om balans te houden af. Dat komt 
onder andere door verlies aan spierkracht en 
een minder werkend evenwichtsorgaan, 
maar er zijn nog tal van andere oorzaken. De 
mate waarin je balans kunt houden zegt iets 
over hoe vitaal je bent. 
De lenigheidstest geeft de waarde weer van 
de flexibiliteit van de spieren van benen en 
romp. Een goede flexibiliteit van de spieren, 
ook wel lenigheid genoemd, kan de kans op 
blessures drastisch verminderen. 
Anders dan bij de module Gezond & Fit 
BASIS, waarbij de gemiddelde cholesterol 
wordt gemeten, wordt bij deze module de 
cholesterol uitgesplitst gemeten. Cholesterol 
bestaat uit ‘goed’ en ‘slecht’ cholesterol. De 
goede cholesterol is nodig om het slechte af 
te breken. De slechte cholesterol geeft een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 
Zowel de uitkomsten van de leefstijl-
vragenlijst als de uitkomsten van de fysieke 
medische test, worden persoonlijk besproken 
met de deelnemer door de 
leefstijldeskundige. Verhoogde 
gezondheidsrisico’s worden direct besproken 
met de deelnemer en indien nodig wordt de 
deelnemer doorverwezen naar de huisarts of 
bijvoorbeeld bedrijfsarts. Direct na het  

* Deelname vanaf 14 actieve deelnemers.    gesprek ontvangt iedere deelnemer digitaal 
* Geprint gezondheidsrapport tegen meerprijs mogelijk  zijn/haar persoonlijk gezondheidsrapport* in 

zijn/haar mailbox. 
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Fit & Gezond VITAAL (Prijs voor niet-leden € 135,-) 
Duur 40 minuten. 

 
Omschrijving: 

De module met het meest uitgebreide 
programma. Bovenop het programma van 
Fit & Gezond PLUS, wordt het 
longfunctieonderzoek (spirometrie) en de 
conditietest toegevoegd. 
Het uithoudingsvermogen is een belangrijke 
indicator voor de fitheid van uw 
medewerker. Door middel van een sub-
maximale fietstest wordt de conditie en het 
uithoudingsvermogen gemeten. Het 
resultaat is een score van de Vo2Max. 
Wanneer een medewerker een slechte 
conditie heeft zal deze ook eerder vermoeid 
raken op het werk en minder goed 
herstellen in zijn vrije tijd.   
De spirometrie is een longfunctieonderzoek 
als screening op longaandoeningen zoals 
astma en COPD. Tevens kan de medewerker 
zien wat zijn/haar werkelijke longleeftijd is.  
Zowel de uitkomsten van de leefstijl-
vragenlijst als de uitkomsten van de fysieke 
medische test, worden persoonlijk 
besproken met de deelnemer door de 
leefstijldeskundige. Verhoogde 
gezondheidsrisico’s worden direct 
besproken met de deelnemer en indien 
nodig wordt de deelnemer doorverwezen 
naar de huisarts of bijvoorbeeld bedrijfsarts. 
Direct na het gesprek ontvangt iedere 
deelnemer digitaal zijn/haar persoonlijk 
gezondheidsrapport* in zijn/haar mailbox. 
 
 
 
 
 
 
 

* Deelname vanaf 14 actieve deelnemers. 
* Geprint gezondheidsrapport tegen meerprijs mogelijk 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  

8 

Fit & Gezond MENTAAL FIT (Prijs voor niet-leden € 105,-) 
Duur 30 minuten. 
 

Omschrijving: 
Stress is beroepsziekte nummer 1 bij 
werkend Nederland, wijst ook wederom een 
recent onderzoek van TNO uit. 
Stress ook wel spanningen of druk genoemd, 
wordt veroorzaakt door lichamelijke en/of 
geestelijke factoren. Het kan ook psychisch 
en/of lichamelijk tot uiting komen. Niet 
iedereen is even gevoelig voor stress. De 
ene kan er beter mee omgaan dan de ander. 
Daarnaast heeft het voorkomen van stress 
ook te maken met bepaalde perioden in het 
jaar, zoals de periode vlak voor of in de 
vakantie, de decembermaand met de vele 
feestdagen en de bijbehorende drukte. Of 
stress kan ook in een bepaalde periode in 
het leven plaatsvinden, waarbij 
verschillende dingen tegelijkertijd kunnen 
plaatsvinden. 
Stress is vaak ook het gevolg van een 
samenloop van bepaalde omstandigheden, 
die elkaar op een negatieve manier 
versterken. 
Vroegtijdig (overmatige) stresssignalen 
signaleren draagt bij aan een verhoogd 
welzijn en minder kans op uitval. 
De module Fit & Gezond MENTAAL FIT 
brengt het stresslevel van de deelnemer in 
kaart door de inzet van een vragenlijst meer 
specifiek op stressbeleving gericht en een 
hartritme meting (HRV-meting) die waarden 
weergeeft over de stressbeleving van de 
deelnemer. De uitslagen worden besproken 
door de leefstijlcoach. Verhoogde 
gezondheidsrisico’s worden direct 
besproken met de deelnemer en indien 
nodig wordt de deelnemer doorverwezen 
naar de huisarts of bijvoorbeeld bedrijfsarts. 
Direct na het gesprek ontvangt iedere 
deelnemer digitaal zijn/haar persoonlijk 
gezondheidsrapport* in zijn/haar mailbox. 

* Deelname vanaf 14 actieve deelnemers. 
* Geprint gezondheidsrapport tegen meerprijs mogelijk 
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Resultaten van het PMO; Het gezondheidspaspoort  
BuroVitaal werkt gedurende het PMO volledig digitaal. Dit houdt in dat zowel de uitnodiging, de 
planning, het invullen van de vragenlijst en het inzien van de eigen resultaten door de deelnemer 
plaatsvinden via ons digitale systeem.  
 
Door de innovatieve systematiek van ons Total Health & Performance Plan hebben medewerkers die 
meedoen aan het PMO direct na afloop van de fysieke testen de beschikking over hun eigen digitaal 
gezondheidspaspoort met de uitslag van zowel de vragenlijst als het fysieke onderzoek. 

Onderstaand de grafische weergave van het paspoort om een indruk te geven. 
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De kleine letters     

Op deze overeenkomst gelden de volgende voorwaarden: 
- Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 
- Prijzen zijn gebaseerd op volle planningen; 14 deelnemers per dagdeel bij de PMO-basis. 
- Een planning met minder dan 14 deelnemers per dagdeel wordt wel volledig berekend, tenzij   
              anders is overeengekomen. 
- Een ‘no-show’ op de dag van de afspraak wordt doorberekend. 
- Opstellen en afbouwen apparatuur vast bedrag € 249,- per locatie. 
- Kilometervergoeding € 0,36 per/km  
- Alle genoemde prijzen zijn excl.BTW 
- Kosten groepsrapportage € 795,- 
- Bij annulering van de opdracht binnen het termijn van één maand voor de overeengekomen  
              startdatum is 50% van de gederfde inkomsten verschuldigd.  
- Bij annulering van de opdracht 7 dagen of minder voor de overeengekomen startdatum is  
              100% van de gederfde inkomsten verschuldigd.  
- Uw medewerkers voorzien van een geprint gezondheidsrapport heeft een hoge   
              attentiewaarde en werkt zeer motiverend, de kosten per geprint rapport, ingebonden,  
              is € 6,50 

 
 

 

 


