
 
 

 

Informatie PMO in Limesurvey 

Dit Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is in 2020 ontwikkeld in het kader van het project 
Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden. Het projectteam bestond uit de NVAB, V&VN, 
Trimbos-instituut en het Coronel-instituut.  

Het ontwikkelde PMO is vrij voor gebruik en kan worden uitgevoerd via het softwareprogramma 
LimeSurvey. Dit programma is te downloaden op https://www.limesurvey.org/. Het programma kost 
€29 per maand of €349 per jaar.  

 
Twee versies van het PMO 
U kunt kiezen welk versie van het PMO het beste aansluit bij uw organisatie.  

 Versie 1 Versie 2 
Werkfunctioneren Work Functioning Screener – 

Healthcare (WFS-H) 
 

Work Functioning Screener – 
Healthcare (WFS-H) 
 

 Nurses Work Functioning 
Questionnaire (NWFQ) 
 

Nurses Work Functioning Questionnaire 
(NWFQ) 

Mentale 
gezondheid 

Vierdimensionele Klachten lijst (4 DKL) 
 

Vierdimensionele Klachten lijst (4 DKL), 
subschaal Distress 
 

  Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) 
 

 
U kunt zelf naar wens in Limesurvey de vragen en teksten aanpassen, zodat het PMO goed aansluit 
bij uw organisatie.  
Kijk hiervoor in het linkermenu bij “Tekstelementen” en “Toon de vragen”.  
 
PMO uploaden in uw Limesurvey 
In de bijlage van deze mail staan 2 versies van het PMO (lss-bestanden). Deze slaat u op op uw 
computer.  
Upload vervolgens het gewenste PMO op de volgende manier: 

1. Klik in de bovenste balk op “Enquêtes”  

2. Klik op “Een enquête aanmaken” 

3. Kies “Importeer gegevens”  

4. “Choose File” en kies het gewenste PMO in uw computer 

 

https://www.limesurvey.org/


 
 

Handleidingen lezen resultaten 
Om de resultaten te lezen, kunt u gebruik maken van de handleidingen: 
- Resultaten ophalen en lezen voor één medewerker: “Handleiding gebruik Limesurvey bedrijfsartsen 
en arboverpleegkundigen”. 
- Resultaten en lezen voor de gehele afdeling: “Handleiding Analyse op afdelingsniveau maken in 
Limesurvey”. 

Meer informatie over het gebruik van Limesurvey (https://manual.limesurvey.org/) 
Kennismaking Limesurvey, Quick start guide: 
https://manual.limesurvey.org/Quick_start_guide_-_LimeSurvey_2.50%2B 

Hoe deelnemers uit te nodigen: 
https://manual.limesurvey.org/survey_participants 

Hoe een vragenlijst te activeren:  
https://manual.limesurvey.org/Activating_a_survey/nl 
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