
 

Werkcapaciteitenonderzoeken 
Volgens de Ergokit en/of Workwell FCE methode 
 

 

Omschrijving:  Deze gestandaardiseerde (functionele) testmethode geeft 

een analyse van de functionele (duur)belastbaarheid met 

betrekking tot verschillende fysieke vaardigheden (zitten, 

staan, lopen, hurken, knielen, hoog/laag reiken hanteren, 

tillen, dragen), zoals gebruikt wordt binnen de bedrijfs-

geneeskunde. Taken die voorkomen in de functie van de 

cliënt kunnen door middel van toegevoegde 

werksimulatietesten zo veel mogelijk benaderd worden.  

Er worden bij dit onderzoek prestaties gemeten en deze 

prestaties worden geïnterpreteerd naar de belastbaarheid 

over de werkdag (bijvoorbeeld: lopen is maximaal 30 

minuten achtereen tot 50% van een werkdag mogelijk). 

Doelstelling / resultaten: • Analyseren van de functionele mogelijkheden 

• Advisering omtrent mogelijke aanpassingen rondom de 

werkplek 

• Re-integratieadvies voor de eigen functie of andere functie  

• Er wordt een uitspraak gedaan in hoeverre het mogelijk is 

de verschillende arbeidsvaardigheden uit te voeren over 

een werkdag (of percentage van een werkdag) dus met 

een eventuele duurbeperking. 

Doelgroep / Voor wie: 

 

Werknemers en uitkeringsgerechtigden met (ervaren) 

belemmeringen aan het bewegingsapparaat en 

belemmeringen omtrent de duurbelastbaarheid over het 

gehele lichaam (zoals bijvoorbeeld bij longproblemen, 

hartproblemen, fibromyalgie, reuma, beperkingen bij 

meerdere gewrichten over het lichaam, NAH, vermoeid-

heidssyndromen). 

Voorwaarden: • Relevante (medische) informatie is beschikbaar 

voorafgaand aan het onderzoek 

• Minimale leeftijd 16 jaar 

• Heldere vraagstelling 

• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal 



 

Vorm: Intakegesprek gevolgd door onderzoek. Er is keuze uit de 

volgende onderzoeken: 

1. Een 4 uur durend onderzoek, waarin o.a. de 

duurbelastbaarheid wordt meegenomen 

2. Een 3 uur durend onderzoek (WorkWell FCE), die 

een uitspraak kan doen over algehele belastbaarheid, 

zonder duurbelastbaarheidstesten 

3. Een 2 uur durend onderzoek van de bovenste 

extremiteiten 

4. Een 2 uur durend onderzoek van de onderste 

extremiteiten 

Duur: 

 

Intakegesprek van 1 uur, gevolgd door 2 tot 3 uur uitvoeren 

van testen.  

Rapportage: 

Locatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden en informatie: 

Schriftelijk, conform gemaakte afspraken. 

Heliomare Arbeidsintegratie werkt op verschillende locaties 

in Noord- en Zuid-Holland. Bij aanmelding ontvangt u 

informatie over de locatie.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heliomare Arbeidsintegratie  
Relweg 51  
1949 EC Wijk aan Zee  
T 088 920 92 00 
E aanmeldpunt@heliomare.nl 
W www.heliomare.nl 
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