
Een sterk bedrijf is alert op de gezondheid van zijn 
werknemers. De Gezondheids- en Bodycheck is een 
medisch onderzoek dat u hierbij kan ondersteunen. 
De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek 
Arbeids gezondheidskundig Onderzoek) – wordt 
uitgevoerd door medisch specialisten. Aan deze 
check zijn geen extra kosten verbonden, deze worden 

betaald door de Stichting USAG. Bijzonder gezond.

De check duurt slechts een uur  

en heeft als doel: 
1. Vroegtijdig signaleren van klachten. 

2. Terugdringen van ziekteverzuim. 
3. Op peil houden van productiviteit.  

DOEN! 
Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers

HOE FIT IS  
UW BEDRIJF?
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MET ARBO UNIE

Uw werknemers maken zelf een  
afspraak bij één van de regio kantoren 
van Arbo Unie. 
 
Hoe:  
Uw werknemer ontvangt een  
uitnodiging van Arbo Unie, kiest  
online een locatie en maakt op een 
voor hem /haar gewenst moment  
een afspraak. 
 
Zet de eerste stap: 
Nodig uw werknemers uit om de  
afspraak te maken.  
 
Meer dan 20 werknemers? In som-
mige situaties kan de check bij uw 
bedrijf plaats vinden. Neem contact  
op met Stichting USAG* en vraag 
naar de voorwaarden: info@susag.nl 
of bel 085 – 2101057.

MET ADAPTICS

Heeft u minimaal 15 werknemers  
die in hetzelfde jaar in aanmerking 
komen voor een gezondheidscheck? 
Dan kunt u de Gezond heids bus van 
Adaptics bij u voor de deur laten komen!

Hoe: 

U maakt zelf een afspraak wanneer 
en waar dit mobiele test centrum 
komt voorrijden.

Zet de eerste stap: 
Neem contact op met Stichting 
USAG*: info@susag.nl of bel  
085 – 2101057. Zij regelen de rest.

Minder dan 15 werknemers maar wel 
geïnteresseerd in deze optie? 
Vraag naar de mogelijkheden van 
inzet van de bus in combinatie met 
een ander bedrijf bij u in de buurt.

De Gezondheids- en Bodycheck is laagdrempelig, veilig en anoniem. De privacy 
van werknemers is volledig gewaarborgd. De check maakt inzichtelijk hoe 
inzetbaar werknemers zijn en dus hoe vitaal uw bedrijf is. Krijg een impressie, 
bekijk de video’s op www.susag.nl/duurzame-inzetbaarheid.

KIES DE ROUTE DIE HET BESTE 

BIJ UW BEDRIJF PAST


