
werken met gezond verstand

Belastbaarheidsonderzoek 
Het belastbaarheidsonderzoek biedt een betrouwbaar inzicht in de mogelijkheden en 
beperkingen van de werknemer in relatie tot werk, beschreven in FML terminologie.  
In geval van psychisch verzuim, suboptimaal presteren, vragen over geschiktheid voor 
bepaalde functies of mogelijkheden voor terugkeer naar eigen werk, is een 
belastbaarheidsonderzoek geïndiceerd.  
 
Objectief inzicht in mogelijkheden van werknemer 
In een psychisch belastbaarheidsonderzoek staat de psychische belastbaarheid, de 
verhouding tussen draagkracht en draaglast, centraal. Het onderzoek geeft objectief 
en betrouwbaar antwoord op de vraag hoe de mogelijkheden en beperkingen van de 
werknemer zich verhouden tot arbeid. Er worden adviezen gegeven over de 
mogelijkheden tot het vergroten van de psychische belastbaarheid. Dit levert concrete 
aanknopingspunten voor een re-integratietraject en/of aanpassen van de functie. 
 
Specialistisch onderzoek op maat 
Ieder belastbaarheidsonderzoek wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake. Met 
opdrachtgever/casemanager en/of bedrijfsarts wordt vervolgens de specifieke 
vraagstelling gedefinieerd die de basis vormt voor het onderzoek. 
 
De binnen het belastbaarheidsonderzoek uitgevoerde testen zijn volledig gericht op 
het beantwoorden van de vraagstelling. Een ervaren klinisch neuropsycholoog stelt de 
testbatterij op maat samen en voert het onderzoek uit in samenwerking met een 
psychodiagnostisch werker. Middels deze psychologische testen en een vraaggesprek 
wordt een gedetailleerd beeld verkregen van de psychische belastbaarheid van de 
werknemer.  
 
Voorbeelden van psychische functies die door de klinisch neuropsycholoog binnen het 
belastbaarheidsonderzoek kunnen worden onderzocht zijn: 
• Intelligentie 
• Snelheid van informatieverwerking (denken) 
• Geheugen 
• Waarneming 
• Taal en schoolse vaardigheden 
• Aandacht en concentratie 
• Het vermogen iets samen te stellen (constructief vermogen) 
• De kwaliteit van het bewegen (fijne en grove motoriek) 
• Reactiesnelheid 
• Psychologisch onderzoek d.m.v. verschillende testen (ivm persoonskenmerken, 

diagnostiek en coping, stressbestendigheid, klachten etc.) 
 
De rapportage 
Er wordt een uitgebreide medische rapportage opgesteld voor de bedrijfsarts met een 
beantwoording van de vraagstelling. De werkgever en casemanager ontvangen deze 
informatie middels een lekenrapportage (zonder medisch inhoudelijke informatie). De 
rapportages zijn helder, compleet en geven praktische handvatten voor verder beleid. 
 
 
Uiteraard zijn onze trajectadviseurs voor al uw vragen telefonisch te bereiken op 
werkdagen, tijdens kantooruren via 033-4615505 
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