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Mijn naam is Felicia Los van de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC, voorheen het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid in het AMC. Ik ga jullie wat vertellen over mijn promotietraject over de uitvoering van preventief medisch onderzoek, waarin ik wordt begeleid door Angela de Boer, Henk van der Molen en natuurlijk Carel Hulshof. 



Prevenief medisch onderzoek (PMO)
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• Doel: Belemmerende en bevorderende factoren voor de uitvoering van PMO 
onderzoeken

Presentator
Presentatienotities
De uitvoering van preventief medisch onderzoek (wat is het, doel van het onderzoek)Preventief medisch onderzoek (PMO) is een reeds bestaande, bedrijfsgeneeskundige strategie om beginnende klachten in werk functioneren en gezondheid van werkenden vroegtijdig op te sporen en preventieve interventies in te zetten. PMO kan gericht zijn op verschillende werkgerelateerde risicofactoren, bijvoorbeeld voor mentale klachten, of klachten aan het bewegingsapparaat. De wettelijke verplichting van de uitvoering van PMO voor werkgevers en bedrijven is vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet, toch worden preventieve activiteiten en PMO niet regelmatig uitgevoerd. Mijn promotietraject gaat daarom over de uitvoering van PMO, met als doel om uit te zoeken wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor het uitvoeren van PMO, en uiteindelijk hoe deze belemmerende factoren kunnen worden weggenomen om de uitvoering van PMO in Nederland te vergroten en verbeteren. We focussen ons in dit project voornamelijk om arbo professionals, en het project bestaat dan ook uit meerdere delen:



Interviews met managers van arbodiensten 
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Een eerste stap in dit project was het afnemen van interviews bij managers van arbodiensten over hun visie en het beleid dat zij voeren voor de uitvoering van PMO. Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat managers van arbodiensten vaak erg positief zijn over PMO en preventie van beroepsziekten belangrijk vinden, maar PMO tegelijkertijd niet actief promoten en aanbieden aan werkgevers. 



Vragenlijsten afgenomen bij bedrijfsartsen 
(cohortonderzoek PMO) 

2 november 2020

Presentator
Presentatienotities
Een cohortonderzoek is opgezet waarin in de eerste instantie 128 bedrijfsartsen deelnemen die vier jaar lang elk jaar een vragenlijst invullen over de uitvoering van PMO en hun ervaringen hiermee. Een aantal van jullie neemt hier waarschijnlijk ook aan deel! Doel hiervan is om te onderzoeken wat belemmerende en bevorderende factoren zijn voor bedrijfsartsen om PMO uit te voeren, en hoe dit zich ontwikkelt in de vier dat zij gevolgd worden. Bedrijfsartsen geven aan gemotiveerd te zijn om PMO uit te voeren, maar ervaren weinig kansen bij werkgevers en geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het uiteindelijke doel hiervan is om een training te ontwikkelen en implementeren om bedrijfsartsen te ondersteunen in de uitvoering van PMO. 



Een PMO gericht op mentale gezondheid 
van zorgmedewerkers
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Als laatste project hebben we afgelopen jaar een training gegeven voor de uitvoering van een PMO module, gericht op mentale klachten van zorgmedewerkers. Het was de bedoeling om deze PMO module, die effectief is gebleken in het verbeteren van werkfunctioneren van verpleegkundigen, te implementeren binnen vier zorginstellingen zoals ziekenhuizen om zo het implementatieproces te evalueren en waar nodig te aan te passen. Als voorbereiding hierop is een training gegeven aan bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen. Het enthousiasme voor deze training was groot en de aanmeldingen stroomden dan ook, tegen onze verwachting eigenlijk binnen!



Bedankt!
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Dit was kort overzicht van mijn promotietraject over de uitvoering van PMO. Ik wil graag afsluiten door Carel te bedanken voor zijn rol als promotor, maar ook als collega en afdelingshoofd de laatste twee jaar. Carel kwam mij ophalen bij de hoofdingang van het AMC voor mijn sollicitatiegesprek en heeft mij naar de afdeling begeleid, en ik ben nog steeds heel blij met zijn begeleiding in mijn promotietraject. dat doet hij eigenlijk nog steeds. Door zijn jarenlange ervaring als bedrijfsarts en onderzoeker heb ik veel van hem geleerd en wil hem hier heel erg voor bedanken! Dus bij deze, Carel super erg bedankt!
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