
 

 

 

  

Introductie interventiebedrijf  
Naam interventiebedrijf  

Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) 

Algemene introductie Bij de PMA wordt zorg en advies gegeven aan werknemers met 
complexe problemen ten aanzien van gezondheid en werk. Dit betreft 
advisering over het omgaan met gezondheidsproblemen in de 
werksituatie, en/of het beoordelen van de mogelijke causale relatie 
tussen werkfactoren en gezondheidsproblemen. 

Korte profielschets PMA is onderdeel van de afdeling Public and Occupational Health in 
het Amsterdam UMC.   
De PMA werkt nauw samen met het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten, maar ook met de afdelingen medische psychologie, 
dermatologie, longgeneeskunde, audiologie, cardiologie en orthopedie 
binnen Amsterdam UMC.  
  
De zorg die geleverd wordt door de PMA is nauw verbonden met het 
wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van arbeid en gezondheid 
wat wordt uitgevoerd binnen de afdeling, en is daarmee van een 
hoogstaand evidence-based niveau.   
 

Missie en visie Missie: De PMA is hét expertise centrum arbeid en gezondheid van 

Nederland.   

 
Ons expertise centrum is er voor alle werkenden in Nederland omdat 
we overtuigd zijn dat de werkgerichte zorg voor complexe problemen 
beter kan door goede en nauwe samenwerking met de medisch 
specialist/ neuropsycholoog/ zorgverlener of door aanvullend 
onderzoek in het ziekenhuis, en door goede afstemming met de eigen 
bedrijfsarts of werkplek. 
 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Als huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u uw patiënt of cliënt 
verwijzen via onze website www.mensenarbeid.nl  
 

Standaard wordt er dan dezelfde week met de verwijzer telefonisch of 
per mail contact gezocht om de exacte vraagstelling door te nemen. 
De werkgever van betrokkene of diens verzekeraar ontvangt een 
offerte en na akkoord, wordt een afspraak ingepland met de cliënt. 
 
Deze afspraak vindt plaats bij de poli zelf in Amsterdam UMC of op 
een andere locatie in de buurt van de werknemer. In veel gevallen 
wordt er multidisciplinair gewerkt, wat betekent dat er naast een 
klinisch arbeidsgeneeskundige ook andere zorgverleners worden 
ingeschakeld voor nader onderzoek en diagnostiek, zoals een 
medisch specialist of een neuropsycholoog. Daarna ontvangt de 
verwijzer een gericht advies.  
 

http://www.mensenarbeid.nl/
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 De PMA biedt onder meer:  

• Diagnostiek van complexe beroepsziekten.  

• Onderzoek en advies over de gevolgen van aandoeningen 

voor de belastbaarheid. Bijv. neuropsychologisch onderzoek 

met een gericht belastbaarheidsadvies bij zorgen omtrent het 

cognitief vermogen. 

• Advies over werkplekaanpassingen.  

• Arts-deskundige advies bij keuringen bijvoorbeeld 

veiligheidsgeschiktheid.  

We hebben expertise in:  

• Orthopedie 

• Cardiologie 

• Neuropsychologie 

• Audiologie   

• Dermatologie 

• Longen 

• Neurotoxicologie  

 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Na afloop onderzoek rapportage aan verwijzer en cliënt 
 
Tussenoverleg op verzoek 
 

Exclusiecriteria  

Overige informatie - 

 

Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Postbus 22660 

Huisnr/toevoeging       

Postcode/Plaats 1100 DD Amsterdam 

Website https://www.amc.nl  

Telefoonnummer 020-5669111 

E-mail   

KVK 34362777 

Tekenbevoegde 
Naam 

mevrouw GJM van den 
Maagdenberg 

Functie Bestuurslid Raad van Bestuur AMC 

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Contactpersoon Naam mevrouw F.G. Schaafsma 

Functie hoofd PMA 

Telefoonnummer 020-5669111 

E-mailadres f.schaafsma@amsterdamumc.nl  

Aanmeldadres  
(e-mail) 

mensenarbeid@amsterdamumc.nl  
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Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Meibergdreef  

Huisnr/Toevoeging 9     

Postcode/Plaats 1105 AZ Amsterdam 

Telefoonnummer 020-5669111 

E-mail   

 

 


