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Mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek 
E� ecten van langdurige mentale inspanningen op de cognitieve prestaties in kaart brengen

U wilt de werksituatie zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van uw re-integrerende werknemer. 
Een mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek helpt u daar gericht bij. Het brengt snel de e� ecten van langdurige mentale 
inspanningen op de cognitieve prestaties van uw werknemer in kaart. Een onderzoek dat we vaak inzetten bij werknemers 
met chronische pijn- of vermoeidheidsklachten als gevolg van een whiplash, (mild) hersenletsel, chronische pijn aan het 
houdings- en bewegingsapparaat, CVS, burn-out of overspannenheid. 

Daarom een mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek door Roessingh Arbeid
Roessingh Arbeid begeleidde al veel re-integrerende werknemers en beschikt over ruime medische kennis, ook met de 
hierboven genoemde doelgroepen. Sinds mei 2018 is dit onderzoek ge-update naar de meest recente normeringen en 
wetenschappelijke inzichten. We staan bekend om onze hoge kwaliteit dienstverlening en werken volgens actuele 
wetenschappelijke inzichten. Dat maakt dat de resultaten actueel, representatief en betrouwbaar zijn. In ons onderzoek 
meten we bijvoorbeeld wanneer vermoeidheid en pijn toenemen en in welke mate concentratieverlies optreedt. 
Die inzichten vertalen we naar tips voor de werksituatie: het takenpakket, werktempo en werkplek.

Uw persoonlijke plan voor de beste resultaten
Tijdens ons gesprek met u inventariseren we uw wensen en schetsen we u het kostenplaatje. Bent u hiermee akkoord, 
dan gaan we aan de slag. Onze toegepast psycholoog, arbeidsevaluator en arbeidsdeskundige zijn betrokken bij de 
uitvoering van het onderzoek. Inclusief de intake met uw werknemer duurt dit ongeveer zes uur, uitgevoerd op dezelfde 
dag. Zo onderzoeken we eventuele verschillen aan het begin en einde van de dag. Dat geeft ook een ruwe indicatie voor 
een werkdag.

Rapportages die u verder helpen
We beschrijven de onderzoeksresultaten in een rapport en geven daarin helder antwoord op uw vraag/vragen. 
Met deze rapportage, die we binnen vier-zes weken na het onderzoek opleveren, helpen we u en uw werknemer altijd 
verder. Dus in plaats van droge opsommingen geven we heldere, objectieve conclusies en persoonlijke, praktische 
adviezen. 

Contact
Wilt u een intakegesprek inplannen met één van onze adviseurs? Bel dan met 053 - 487 55 90.

Roessingh Arbeid
Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat
We geloven dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. We kijken daarom verder dan alleen de vraag en 
hebben oog voor de mens die uw werknemer is: welke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven heeft hij/zij? 
Door deze aanpak vinden wij sneller en e�  ciënter dan ieder ander de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie. 
We begeleidden al veel re-integrerende werknemers, met onder andere hersenletsel, oncologische aandoeningen, 
chronische (pijn)klachten, neuromusculaire en orthopedische aandoeningen. 

Roessingh Arbeid: de expert in het goed en vlot begeleiden van álle verzuim- en re-integratiesituaties

Bezoekadres 
Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede

Postadres 
Postbus 301 
7500 AH Enschede

T 053 - 487 55 90 
E arbeid@roessingh.nl
I www.roessingharbeid.nl


