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Quickscan arbeid

De Quickscan wordt uitgevoerd door een team,
bestaande uit ergotherapeut of fysiotherapeut

De Quickscan is een meerzijdig onderzoek

en een psycholoog. De Quickscan duurt onge-

dat ingezet wordt om uw belastbaarheid in kaart

veer vier uur en is op één dag. Het onder-

te brengen in relatie tot de belasting van uw

zoek kan de volgende onderdelen omvatten:

(toekomstige) werkzaamheden.
• een conditietest;
Het doel van de Quickscan is advies te kunnen

• een bewegings/lichamelijk onderzoek;

geven of verdere behandeling of onderzoek

• gesprek over werkomstandigheden;

nodig is om reintegratie te bevorderen of

• het testen van de fysieke belasting zoals:

(verder) ziekteverzuim te voorkomen.

tillen, dragen, staan, bovenhands werken;
• een intake door een psycholoog;

Inhoud van het onderzoek

• het invullen van een aantal vragenlijsten;
bij zowel fysiotherapeut als de psycholoog.

Eerst vindt er een consult plaats bij de
revalidatiearts waar een medisch onderzoek

Het rooster met datum en tijd voor de Quick-

wordt verricht en vastgesteld wordt dat er geen

scan krijgt u ongeveer twee weken voorafgaand

contra-indicaties bestaan voor deelname aan

aan het onderzoek thuisgestuurd. U dient sport-

een Quickscan.

kleding en sportschoenen mee te nemen.

Rapportage en nagesprek

Praktische informatie

Op basis van de resultaten van de verschillen-

Het onderzoek neemt meerdere uren in beslag.

de onderdelen van het onderzoek schrijft het

Bij voortzetting van het onderzoek na het

arbeidsteam een eindrapportage met een con-

middaguur, verzoeken wij u een lunchpakket

clusie en advies. De uitslag van het onderzoek

mee te nemen. Koffie en thee is aanwezig.

wordt met u besproken in een nagesprek en na
uw goedkeuring ontvangen de verwijzer en

Het onderzoek zal worden verricht bij

huisarts de schriftelijke rapportage.

Revalidatie Friesland, Henri Dunantweg 2 te
Leeuwarden (bij het MCL, route 76D). U kunt bij

Eventueel vervolg

Revalidatie Friesland parkeren, volg daarvoor
de borden op het terrein van het MCL.

Indien een vervolg binnen de revalidatie nodig
is, zal de revalidatiearts dit in gang zetten.
Ook een eventuele verwijzing naar eerstelijns
behandeling of naar een andere medisch
specialist zal door de revalidatiearts geregeld

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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