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Medewerkers fit en gezond houden. Dat is de missie 

van KLM Health Services. Wij zijn al decennialang 

dé specialist als het gaat om werk, vitaliteit en 

gezondheid. Mogen we ook u helpen bij de inrichting 

van een duurzaam gezondheidsbeleid?

Werken en 
Gezondheid
Your health matters
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Gemotiveerde medewerkers met een hoge productiviteit en plezier in 
hun werk. Dat is wat u wilt. Een goed gezondheidsbeleid ondersteunt u 
hierin. Wij helpen graag bij het inrichten van uw beleid en geven advies 
over preventieve oplossingen. Zo blijven uw medewerkers fit en vitaal. 
Wilt u gebruikmaken van onze kennis? We staan met zorg voor u klaar! 

“Bij de keuze om met KLM Health Services samen te werken voor ons 

Preventief Medisch Onderzoek, hebben de persoonlijke benadering en 

het uitvoerig meedenken een belangrijke rol gespeeld.  

De samenwerking is optimaal verlopen en heeft gezorgd voor  

een zeer geslaagd traject voor onze medewerkers.”

Peter van Wijk, Fluor
Sr. Manager HR & Regional Lead Recruitment

Werken en gezondheid

Op weg naar een goed 
gezondheidsbeleid  
U investeert in de gezondheid van uw 

medewerkers, logisch. Maar welke behoefte 

leeft er binnen uw organisatie? En hoe kunt 

u uw medewerkers de juiste zorg bieden? 

Preventief Medisch Onderzoek brengt het 

voor u in kaart. Uw medewerkers krijgen  

een medisch onderzoek waarna u inzicht 

heeft in de algemene gezondheidssituatie 

binnen uw bedrijf. En uw medewerkers?  

Zij krijgen een individuele terugkoppeling 

over hun vitaliteit. Vanzelfsprekend adviseren 

wij ook over de mogelijke vervolgstappen.  

Wilt u een cursus, workshop of training  

door ons laten verzorgen? Geen probleem. 

Wij regelen het voor u!

 Wist u dat 
  KLM Health Services al jarenlang 

de gezondheidspartner van KLM 

is, maar we sinds 1995 ook talloze 

andere bedrijven bijstaan in 

gezondheidsmanagement? 

 Voordelen van PMO
 •   Vroegtijdig kans op uitval 

signaleren

 •  Medewerkers voelen zich 

gewaardeerd door uw zorg

 •  U voldoet aan de eisen 

van de Arbowet

Gezond, veilig en vitaal aan het werk
Heeft u specifieke vragen over de veiligheid 

en gezondheid van uw medewerkers? Is 

er bijvoorbeeld een keuring nodig of is er 

behoefte aan een veiligheidstraining? Wij zijn 

u graag van dienst. Uw medewerkers zijn van 

harte welkom bij ons, maar we kunnen ook 

bij u langskomen. 

Afspraak maken?
Wilt u weten wat KLM Health Services voor 

uw medewerkers kan betekenen? We gaan 

graag met u in gesprek. Maak een afspraak 

via 020 649 06 69 of info.health@klm.com. 

Meer informatie over onze dienstverlening 

vindt u op klmhealthservices.com 
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