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Bijlage 11: Individugericht pakket preventiezorg 
 
Het pakket individugerichte preventiezorg omvat: 
• Een intredekeuring, als bedoeld in artikel 16. De intredekeuring is een functiegericht 

onderzoek, waarbij zorgvuldige afweging plaatsvindt van de belasting van het werk 

en de belastbaarheid van de werknemer.  
• Het Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren op vrijwillige basis, een 

jaar na intrede in de bedrijfstak, waarbij de afweging tussen de belasting van het 
werk en de belastbaarheid van de werknemer zal plaatsvinden en de werknemer een 
gericht advies krijgt met betrekking tot een gezonde en veilige invulling van de 
functie. 

• Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit PAGO vangt aan op 

de leeftijd van 16 jaar en vervolgens voor bouwplaatswerknemers op de leeftijden 20, 
24, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 en 60 en 62 jaar; daarna 
individueel op indicatie, en voor uta-werknemers op de leeftijden 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44, 48, 52, 54, 56, 58 en 60 en 62 jaar; daarna individueel op indicatie. 

• Een Arbo-spreekuur, dat de werknemer spontaan kan bezoeken. 
 Werknemers in de steigerbouw zullen jaarlijks een arbokeuring ondergaan van de 

arbodienst. 

• Vervolgactiviteiten, voorzover de hiervoor genoemde activiteiten daartoe aanleiding 
geven. 

De activiteiten in het kader van het individugerichte pakket preventiezorg worden 
uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten die een samenwerkingsovereenkomst 
hebben gesloten met Volandis.  
 
De werknemer heeft - in aanvulling op het PAGO - in de hieronder genoemde beroepen 
en/of werkzaamheden recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO): 

- machinisten van torenkraan, mobiele kraan of heistelling: elke twee jaar of 
frequenter op indicatie. Vanaf het 40e levensjaar kan met de uitvoering van dit GPO 
als onderdeel van het PAGO worden volstaan; 

- werknemers, die werkzaam zijn op terreinen van de chemische industrie dan wel 
werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water: elk jaar; 

- werknemers die hun werk doen met behulp van persluchtapparatuur: tot 50e 
levensjaar eens per twee jaar, daarna elk jaar; 

- werknemers die werken met asbest: voor aanvang van het werk waarbij blootstelling 
aan asbest boven het actieniveau mogelijk is, daarna tot 40e levensjaar eens per twee 
jaar. Vanaf het 40e  levensjaar kan met de uitvoering van dit GPO als onderdeel van 
het PAGO worden volstaan; 

- werknemers die werken met overdruk: vóór aanvang werkzaamheden en verder 
jaarlijks; 

- bouwwerknemers in de offshore: tot 40e levensjaar eens per twee jaar, daarna elk 

jaar. 
Het GPO wordt met de extra frequentie in aanvulling op het PAGO uitgevoerd. Daarbij 
kan de werknemer op de PAGO-gerechtigde leeftijden op normale wijze van het PAGO 
gebruik maken. 
De werkgever dient (voor zover het GPO niet met het PAGO kan worden gecombineerd) 
zelf afspraken met de arbodienst te maken en de kosten daarvoor ook zelf te dragen. 
Hierbij geldt de voorwaarde dat de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst met 
Volandis heeft. 

 
 
 


