“Voorkomen is beter dan genezen”
Medisch onderzoek en health checks
Algemeen
Vragenlijst
Basisbiometrie




diverse vragenlijsten + PMO modules
lengte, gewicht, bloeddruk, pols, visus & lichamelijk onderzoek arts

Audiometrie
ECG
Inspanning ECG *
Spirometrie
Röntgenfoto’s *
MRI scan / CT scan *








gehooronderzoek inclusief stemvorkonderzoek en oorspiegelen
hartfilmpje, bepaling in rust
hartfilmpje, bepaling tijdens belasting ( fietsproef )
longfunctie onderzoek
alleen op indicatie na verwijzing arts
alleen op indicatie na verwijzing arts

Beeldscherm onderzoek
Rapportages op groepsniveau




gericht onderzoek voor beeldschermwerkers
analyses in het kader van PMO onderzoek

* Deze onderzoeken zijn slechts op een beperkt aantal locaties mogelijk.

Bloed- en urineonderzoek
Bloedonderzoek
Bloedpakket screening I
Bloedpakket screening II
Bloedpakket screening III
I
II
III






alle voorkomende bepalingen via ons laboratorium
voor u samengesteld screeningspakket
voor u samengesteld screeningspakket
voor u samengesteld screeningspakket

Hemoglobine, hematocriet, HbA1C (glucose), totaal cholesterol
Als pakket I + opbouw cholesterol (LDL / HDL), leverfuncties (ASAT / ALAT), nierfuncties (creatinine)
Als pakket II + triglyceriden, aanvullende testen lever / galwegen (gamma GT, alkalische fosfatase, LDH)

Urineonderzoek
Urineonderzoek




alle voorkomende bepalingen via ons laboratorium
via de Meditrol 10 stick methode

Alle bloedonderzoeken worden uitgevoerd in ons gespecialiseerd laboratorium.

PreAct health checks en management keuringen
PreAct health check
PreAct management keuringen




speciaal samengestelde health check / zie brochure
speciaal samengestelde management keuringen / zie brochure






taxikeuring conform richtlijnen IVW *
rijbewijs keuring conform richtlijnen CBR *
keuring buschauffeurs 40- / 40+ conform richtlijnen Medibus **
keuring kraanmachinisten ***

Branche specifieke keuringen

IVW keuring / taxikeuring
CBR keuring / rijbewijs keuring
Medibus keuring 40- / 40+
Kraanmachinisten keuring
*
**
***

inclusief urineonderzoek Meditrol 10 stick methode
inclusief urineonderzoek Meditrol 10 stick methode, inclusief audiometrie en ECG bij 40+ leeftijd
inclusief urineonderzoek Meditrol 10 stick methode, inclusief audiometrie, inclusief ECG

Facturering na afronden project.
Opdrachten met een projectbedrag > € 2500,00: 50% projectbedrag bij aanvang project en 50% na afronden project.
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Meer informatie? Bezoek onze website www.preact.nl of bel 077 – 3201760 voor een vrijblijvende afspraak of offerte.
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