
 
 
 
 
PAKKETOVERZICHT 
Hier ziet u een aantal mogelijkheden in pakketvorm. Vanzelfsprekend kunt u ook voor losse 
verrichtingen kiezen. U hebt als klant de vrijheid een eigen pakket samen te stellen. 
 
1. PreCare Medi pakket 
- Bloeddrukmeting 
- Hartfrequentie- / hartritmemeting 
- Lengtemeting  
- Gewichtmeting  
- BMI-berekening  
- Tailletest risicometing 
- Urineonderzoek (o.a. glucose, eiwit en bloed) 
- Oogonderzoek voor veraf, dichtbij en beeldschermwerk / Fits onderzoek  
- Longinhoudmeting 
- Gehooronderzoek / fluistertest 
-  Glucose- en cholesterolmeting  
- Hb-meting voor vrouwen 
Extra:  Kleurentest / Ishihara 
 
2. PreCare Medi Plus pakket  
Medi pakket aangevuld met: 
- ElectroCardioGram (hartonderzoek) 
- Longfunctieonderzoek  
- Gehooronderzoek (audiometrie) 
- Otoscopie en functieonderzoek met stemvork  
- Lichamelijk onderzoek door arts  
 
3. PreCare Review 
Nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden is het mogelijk na een half jaar afwijkende waarden of 
metingen opnieuw te onderzoeken. Deze nazorg is in de meeste gevallen zeer zinvol omdat het 
cliënten stimuleert een eventueel knelpunt blijvend aandacht te schenken. Hiervoor geldt een 
gereduceerd tarief.  
 
4. PreCare abonnement  
Wanneer is dit zinvol? En voor wie geldt dit? 
A. Sommige organisaties plegen jaarlijks gezondheidsonderzoek vanwege certificering van 

productieprocessen. In die gevallen kunt u als werkgever dit borgen door PreCare het 
jaarlijks terugkerend onderzoek te laten uitvoeren. U kunt zich volledig richten op core-
business en wij verzorgen de planning en uitvoering van een nieuw onderzoek Dit scheelt u 
tijd, werk en zorgen.  

B. Heeft u een organisatie die groeit dan is het wellicht verstandig dat nieuwe medewerkers ook 
snel gebruik kunnen maken van een healthcheck.  

C. Is er sprake van vergrijzing? Een abonnement kan zinvol zijn omdat de ouder wordende 
mens meer zorg en begeleiding behoeft vanwege toename van risico’s die te maken hebben 
met het ouderdomsproces. Bijvoorbeeld het sluimerend ontwikkelen van suikerziekte.  

 
5. Bedrijfsrapportage / PMO / PAGO 
Indien gewenst maken wij een bedrijfsrapportage. Prijs is afhankelijk van pakketsamenstelling en de 
omvang van het onderzoek. 
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