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PMO 
Wat is Preventief medisch onderzoek?    

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die 
Arboartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers in een organisatie te 
bewaken en te bevorderen. Een PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid,  
en activiteiten om de gezondheid van werknemers te beschermen en verbeteren  
als daar een reden voor bestaat. 
Een PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan de 
organisatie en de Arboarts samen ook een beeld krijgen van de gezondheid van 
groepen werknemers (zoals bijvoorbeeld medewerkers in de coatingshop). 
 
Waarom is het aanbieden van een PMO wettelijk verplicht? 

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat 
werkgevers werknemers "periodiek in de gelegenheid moeten 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". 
 
Is deelname van werknemers aan een PMO verplicht? 

Als werknemer ben je meestal niet wettelijk verplicht tot deelname aan PMO.  
Een gewoon PMO dus is vrijwillig. Alleen voor bepaalde functies, waar grotere  
gezondheidsrisico’s bestaan, kan een medisch onderzoek verplicht worden gesteld 
door de werkgever. 
 
Wat voor onderzoeken worden er tijdens een PMO uitgevoerd?  

Welke onderzoeken de organisatie laat uitvoeren hangt natuurlijk samen met de 
doelstellingen die het bedrijf nastreeft en de risico’s die medewerkers lopen tijdens 
het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bij een PMO zijn de volgende onderzoeken 
mogelijk (in de praktijk wordt hieruit een keuze gemaakt): 

• Vragenlijsten over gezondheid en werkbeleving 
• Lichamelijk onderzoek 
• Orgaanfunctie-onderzoek van ogen, oren, longen of hart 
• Laboratoriumonderzoek 

De onderzoeken vinden meestal plaats op een door de Arboarts aangewezen 
locatie. 
 
Wat wordt er gedaan met de informatie over de gezondheid van de medewerkers? 

De uitvoerders van het PMO behandelen individuele gegevens vertrouwelijk. Ze 
vallen onder het medisch beroepsgeheim. Een PMO moet bovendien voldoen aan 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de rapportage door de uitvoerders 
van het PMO aan het bedrijf mag geen informatie staan die tot individuele 
medewerkers te herleiden is. Het feit dat de werkgever betaalt, geeft hen niet het 
recht om inzage te hebben in de medische dossiers van de medewerkers.  
Het delen van de resultaten van het PMO met je werkgever mag natuurlijk wel. 
 
Voor meer informatie kan je onderstaande webpagina van ArboNed bezoeken; 

https://www.arboned.nl/diensten/preventief-medisch-onderzoek-pmo/veelgestelde-
vragen 

Heb je interesse om een PMO te laten uitvoeren? Neem dan contact op met je 
leidinggevende of de preventiemedewerker. 
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PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR 
MEDEWERKERS 

 Blusmiddelen 
Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar veel bedrijven krijgen er toch mee te maken; 
een beginnende brand. Het is dan heel belangrijk om deze brand zo snel mogelijk te 
blussen om uitbreiding van de brand te voorkomen waardoor het bedrijf in rook op kan 
gaan.  
In principe zijn de BHV-ers de aangewezen personen om beginnende branden te blussen 
omdat ze daar regelmatig voor getraind worden, maar bij een beginnende brand is snel 
handelen uitermate belangrijk. Het kan dus voorkomen dat in een noodsituatie ook andere 
medewerkers in actie komen en de brand te lijf willen gaan en dan is het van belang dat 
je weet welk blustoestel je moet gebruiken voor welke brand. 
 
Bij gAvilar zijn de volgende blustoestellen aanwezig; 

• Brandslanghaspels (water) 
• CO2-blussers (5 kg) 
• Sproeischuim blussers (6 liter) 
• ABC-Poederblussers (op buitenterrein en in servicewagens) 
• Vetblussers (in de kantine) 
• Blusdekens (in de technische dienst en kantine) 

 
Brandklassen 
Branden zijn ingedeeld in klassen. Op de blusmiddelen staat door onderstaande 
pictogrammen aangeven voor welke type brand het blusapparaat geschikt is; 
 

 
 
Op onderstaand schema kan je zien welke blusser waar voor gebruikt kan worden: 
 

 
   
Omdat het bijna onmogelijk is om dit schema altijd paraat te hebben volgen hieronder 
een aantal belangrijke regels bij het blussen van een beginnende brand; 
 

 Blus alleen een beginnende brand als je denk dat je het aankunt. Twijfel je, 
druk dan direct de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, ga naar de evacuatie 
locatie buiten op het terrein en geef aan de BHV door wat er is gebeurt. 
 

 Blus NOOIT een elektrisch apparaat dat in brand staat met WATER!  Je kan dan  
onder stroom komen te staan! Gebruik bij voorkeur een CO2-blusser. 
Haal als het kan direct na het blussen de stekker uit het stopcontact. 
   

 Als je een CO2-blusser wilt gebruiken pak de spuitkoker alleen vast bij het 
handvat. Als je hem vasthoud aan de platte uitstroomkoker kunnen je handen 
bevriezen! 
 

 Let op dat je met een handblustoestel slechts kort kan blussen. Met een 5kg CO2-
blusser ±24 seconden en met 6 ltr schuim- en 6 kg poederblussers ±60 seconden.  
 

 Bij gebruik van een brandslaghaspel is er altijd nevenschade, bij schuim is dit 
beperkt en bij CO2 helemaal niet. Dus gebruik bij een beginnende brand bij 
voorkeur geen water, maar CO2 of schuim.  
 

 Controleer af en toe of je nog weet waar in jouw afdeling de blustoestellen 
hangen en waar de handbrandmelders zijn. 
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