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BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE



Productenpakket

 Uitvoeren en beoordelen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

 Spreekuur op locatie

 Snelle interventie bij verzuim bij klachten van het bewegingsapparaat.
 
 Medische trainingstherapie.

 Cursussen en trainingen op de werkvloer

 Werkplekonderzoek 
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Bedrijfsfysiotherapie

Fysiotherapie Cuijk Centrum begeleidt bedrijven en staat voor een effectieve 
aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces, of de dreiging 
daartoe. Wij hanteren een pro-actief beleid, gestoeld op een goede samenwerking 
tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.

De doelgroep zijn werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat. 
Het doel van de gekozen interventie is om verzuim te voorkomen of het 
bevorderen van werkhervatting van de medewerker.

De fysiotherapeut werkt aan het voorkomen, verminderen en herstellen 
van aandoeningen van het bewegingssysteem op de werkplek. Waar nodig 
ondersteunen we bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.
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 No risk: werknemer vormt geen risicogroep en heeft geen verdere 
 begeleiding nodig.

 At risk: werknemer is aan het werk en heeft nog geen klachten, maar vormt 
 wel een risicogroep en heeft adviezen en eventueel preventieve training 
 nodig.

 Risk: werknemer heeft klachten en heeft behandelingen en eventueel 
 revalidatietraining nodig.

 Anders: werknemer komt niet in aanmerking voor behandeling van het 
 houdings- en bewegingsapparaat en wordt teruggestuurd naar de 
 bedrijfsarts.
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Uitvoeren en beoordelen van een Preventief 
Medisch Onderzoek (PMO)

U kunt een (Preventief Medisch Onderzoek PMO) door ons laten uitvoeren van 
de werknemers. Hierbij wordt door middel van het invullen van screeningslijsten 
door de werknemer en het afnemen van een kort lichamelijk onderzoek door 
fysiotherapeuten, bepaald in welke categorie de werknemer op dat moment valt. 
Van het Preventief Medisch Onderzoek wordt een rapportage gemaakt.
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Spreekuur op locatie

Op het spreekuur zien wij de werknemers met fysieke en/of dreigende fysieke 
klachten. Er wordt gestart met een anamnese, gevolgd door een lichamelijk 
onderzoek. Doordat wij ook veel ervaring hebben in de praktijk 1ste lijn zijn wij 
hierin gespecialiseerd. 
Door een heldere en duidelijke terugkoppeling naar de werknemer, leidinggevende, 
P&O en indien nodig de bedrijfsarts, kan men de werknemer optimaal begeleiden. 

Een advies wordt gegeven betreffende een eventueel bezoek aan de huisarts, 
begeleiding van fysiotherapie in de 1ste lijn, medische trainingstherapie, 
werkplektraining of aanschaf van een hulpmiddel. Dit alles met als doel de 
werknemer actief te houden binnen het arbeidsproces.
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Snelle interventie bij verzuim bij klachten 
van het bewegingsapparaat

Wanneer klachten van het bewegingsapparaat reeds zijn ontstaan kan de 
werknemer binnen 1 werkdag bij ons terecht. Door deze snelle interventie wordt 
er getracht om op korte termijn in kaart te brengen wat de klachten veroorzaakt en 
wordt de behandeling direct gestart. 

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Cuijk Centrum hebben 
diverse specialisaties. Hierdoor kan de praktijk een ruim aanbod aan 
behandelmogelijkheden aanbieden.
Daarnaast beschikken we over een echo apparaat waardoor we in de praktijk 
indien gewenst een echo kunnen maken.

In onze praktijk werken we samen met meerdere disciplines waaronder een 
diëtiste en ergotherapeut. Indien nodig en na overleg kunnen deze interventies 
ingezet worden.

Het doel van de interventie is om ervoor te zorgen dat de werknemer weer op een 
verantwoorde manier terug aan het werk kan en het verzuim zo kort mogelijk blijft.
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 Actieve rugrevalidatie 

 Knie/schouder/heuprevalidatie

 Revalidatie na een sportblessure 

 Revalidatie na whiplash 

 RSI training 

 Hartrevalidatie

 Algehele conditieverbetering 

 Algehele krachtsverbetering 

 Preventieve trainingen 

 Gewichtsreducering 

Voorbeelden van medische fitnesstrainingen zijn: 
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Medische trainingstherapie

Na een blessure is het van belang de belastbaarheid van het lichaam weer 
optimaal te krijgen. Hiervoor is een inventarisatie van de belasting en de mate van 
belastbaarheid van het lichaam van belang. Deze twee moeten in evenwicht zijn. 
Door medische fitnesstrainingen valt dit te bereiken.
Deze trainingen kunnen gelijktijdig en na de fysiotherapeutische behandelingen 
worden gegeven.

De werknemer wordt eerst getest, waarna een stappenplan gemaakt wordt om het 
resultaat te kunnen bereiken. Men krijgt een individueel trainingsschema die elke 
week wordt aangepast aan de hand van de resultaten. 
Afhankelijk van de doelstelling wordt er 1 tot 3 maal in de week getraind onder 
begeleiding van fysiotherapeuten.

Doelgroep:
Werknemers met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Middel:
Er wordt gewerkt met medische fitnesstrainingen, eventueel aangevuld met 
hydrotherapie en behandelingen door een (sport-) fysiotherapeut of manueel 
therapeut in overleg met de (bedrijfs-/ huis-) arts of specialist.

Tevens hanteert Fysiotherapie Cuijk Centrum een Follow Up, waarbij de werknemer 
kosteloos een half jaar na beëindiging van de medische fitnesstrainingen een 
onderzoek kan krijgen om het resultaat op lange termijn te meten en herhaling van 
klachten te voorkomen. 
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Tiltechnieken: 
Deze training en cursus staat in het teken van de goede houding en beweging 
tijdens het tillen en verplaatsen. Er wordt een theoretische achtergrond gegeven 
waarna de praktische toepassing plaatsvindt. Deze cursus kan op locatie gegeven 
worden.

Bewegen op het werk: 
Wat kan men zelf voor oefeningen en training gedurende en na het werk doen?

Voorbeelden van invulling van deze dagen
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Cursussen en trainingen op de werkvloer

Wij bieden trainingen op de werkvloer aan. Deze trainingen zijn een afwisseling van 
theorie en praktijk. De training begint met de werknemers bewust te maken van de 
werking van het lichaam en hoe klachten kunnen ontstaan. Eventueel ondersteunt 
door middel van beeldmateriaal.
De knelpunten in de eigen werksituatie worden besproken en er wordt praktisch 
getraind op de eigen werkplek. Technieken in veilig lichaamsgebruik worden vanuit 
de theorie nu in de praktijk toegepast. De nadruk ligt op bewustwording en op 
eigen verantwoordelijkheid.
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Werkplekonderzoek

Doel van een werkplekonderzoek is het optimaal inrichten van de werkplek zodat 
klachten aan het bewegingsapparaat worden voorkomen. De fysiotherapeut en/of 
ergotherapeut zal de werkplek van de werknemer bezoeken.

Een werkplekonderzoek is een manier om belastende factoren op het werk mee 
op te sporen. Tijdens het werkplekonderzoek analyseren wij de werknemer op de 
werkplek. Hierbij wordt gekeken en in kaart gebracht hoe de werknemer beweegt 
op de werkplek, welke houdingen hij inneemt, welke werktechnieken hij heeft en 
hoe ergonomisch hij zijn werkplek zelf gebruikt. Tegelijkertijd wordt er een indruk 
verkregen hoe de werksfeer is, de omgang met collega’s, de werkomstandigheden 
en de werkdruk.

Er worden naar aanleiding van de knelpunten concrete voorstellen gedaan tot 
aanpassingen van de werkplek.
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