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Gezondheid en welzijn in organisaties zijn de afgelopen jaren, 
zeker met een toenemende vergrijzing, werkbelasting en 
stressniveau, een steeds belangrijker thema geworden. De kosten 
van de zorg voor zieke werknemers worden steeds hoger. 
Preventie is het antwoord.

Wij vinden het belangrijk In een vroeg stadium vast te stellen 
waar knelpunten liggen en deze door middel van gerichte 
maatwerk oplossingen aan te pakken, vóórdat de mentale en/of 
fysieke belasting of schade groot en langdurig worden. 

My Health Professionals doet dit door de inzet van een compleet 
en kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod in onder andere; 
Preventief Medisch Onderzoek, trainingen, e-learning en 
verschillende typen coaching. Dit alles wordt op efficiënte en 
laagdrempelige wijze aangeboden via een online platform, 
waarbij de werknemer zelf een keuze kan maken.

Voorkomen is 
béter dan genezen

Unieke invulling, plezierige 

samenwerking en goede inzichten 

voor preventieve maatregelen           
Bouwinvest

“



Online contactplatform

Preventief Medisch Onderzoek

Coaching

Trainingen

E-learning

Externe vertrouwenspersoon

Vitaliteitsweek

Ons aanbod voor 
de gezondheid en 
het welzijn van uw 
werknemers



Innovatief Online 
contactplatform voor 
werknemers

Ons innovatieve Online contactplatform dient 
als portal voor werkgever en werknemer. 

De werkgever stelt het aanbod in en beheert de 
afname en het budget. De werknemer heeft via de 
bedrijfseigen pagina van het portal, toegang tot de 
diensten van My Health Professionals. 

De werknemer maakt, al of niet door middel van de 
ingebouwde zoekhulp een keuze en kan de activiteit 
gelijk plannen en regelen. Alles onder één dak!

• U stelt het aanbod en het maximale budget in

• U stuurt de bedrijfsgebonden registratiecode naar 

uw werknemers

• De werknemer registreert zichzelf op het platform

• Werknemer logt in op de bedrijfspagina en zoekt de 

juiste coach, training of e-learning

• Met één druk op de knop actie ondernemen en 

plannen van de activiteit

• Eén maandelijkse factuur voor de werkgever!



My Health Professionals biedt een kwalitatief 
hoogstaand Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan, 
welke uit 5 losse modules bestaat. U kunt zelf kiezen 
welke van de modules u aan uw werknemers aanbiedt.

Het PMO kan door de werkgever eenvoudig via ons 
platform worden ingeregeld en aan werknemers 
aangeboden. Een deel van de modules kan geheel online 
worden uitgevoerd.

Preventief Medisch 
Onderzoek

Gezondheidscheck                               €29
Meting en gesprek: BMI, vetpercentage, 
bloeddruk, cholesterol, glucose

Bewegingsonderzoek                          €29
Check en gesprek: heupzone, nek-zone, romp, 
enkels, schouders

Leefstijltest                               €59
Test en gesprek: Lichamelijke klachten, 
werkvermogen, stress, leefstijl, voeding, slaap, 
beweging, sport, werk en arbeidsomstandigheden

Stresstest                                               €59
Test en gesprek: depressie, angst, stress, 
herstelbehoefte, mentale kenmerken, cognitief 
functioneren

Online werkplekonderzoek               €59
Onderzoek en gesprek: visuele check, zithouding, 
instellingen, beweging onder werktijd, contact 
met collega’s, werkdruk

Wanneer u meerdere modules per PMO afneemt, 
ontvangt u automatisch korting



Aan het werk in een 
vitale organisatie



• Loopbaan coaching

• Fysiotherapie

• Stress-burnout coaching

• Leefstijl coaching

• Diëtetiek

• Stoppen-met-roken coaching

• Coaching voor Mantelzorgers

• Budget coaching

Via het My Health Professionals platform, 
hebben werknemers toegang tot verschillende 
typen coaching en begeleiding. U stelt als 
werkgever via uw dashboard in; welke typen, 
het aantal sessies per werknemer en hoe 
toestemming en privacy zijn geregeld.

De werknemer krijgt toegang tot dit aanbod, 
maakt zelf de keuze en heeft het binnen een 
paar muisklikken geregeld, zowel online als 
face-to-face afspraken.

Wij werken uitsluitend met geaccrediteerde 
professionals! Voor alle typen 1-op-1 begeleiding geldt 

hetzelfde aantrekkelijke tarief.

Ons aanbodCoaching



Via het My Health Professionals 
platform, hebben werknemers 
toegang tot een divers aanbod 
in Trainingen. U stelt als 
werkgever via uw dashboard, 
het aanbod in, waarvan uw 
werknemers gebruik mogen 
maken.

De werknemer krijgt toegang tot 
dit aanbod, maakt zelf de keuze 
uit het aanbod en heeft  binnen 
een paar muisklikken een plekje 
in een  live of online training-
sessie gereserveerd. 

Trainingen Ons aanbod

• Gezonde voeding

• Leefstijl

• Omgang op de werkvloer

• Check je werkstress

• Mindfulness

• Stress herkenning

• Bewegen

• Toekomst & ontwikkeling

• Duurzame inzetbaarheid

• Leidinggeven in een vitale 

organisatie



Ons aanbodE-learning

U kunt via het My Health 
Professionals platform, verschillende 
E-learning programma’s aan uw 
werknemers aanbieden. De 
programma’s zijn diepgaand en 
bestaan uit meerdere modules.

De werknemer kan zelf uit het aanbod 
kiezen en de E-learning via het 
platform doorlopen. De programma’s 
blijven enkele maanden voor de 
werknemer beschikbaar.

• Stress de baas

• Ademhaling de baas

• Voeding de baas

• Afleiding de baas

• Slaap de baas



Via het My Health Professionals platform, hebben 
werknemers toegang tot verschillende typen coaching en 
begeleiding. U stelt als werkgever via uw dashboard in; 
welke typen, het aantal sessies per werknemer en hoe 
toestemming en privacy zijn geregeld.

De werknemer krijgt toegang tot dit aanbod, maakt zelf de 
keuze en heeft het binnen een paar muisklikken geregeld, 
zowel online als face-to-face afspraken.

Externe 
Vertrouwenspersoon

Altijd toegang en 
de privacy van de 

werknemer is 100% 
gewaarborgd!

 Geaccrediteerde professionals

 Objectief en betrouwbaar

 Zeer interessant tarief

 Direct beschikbaar



Tijdens de Vitaliteitsweek worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd met thema's zoals; voeding, 
beweging, stress en leefstijl. 

Doel is om zowel bij de individuele werknemer en binnen 
de organisatie als geheel; kennis, inzichten en gedrag ten 
aanzien van deze thema's, positief te beïnvloeden. 

Mogelijkheden

• Presentaties

• Trainingen & Workshops

• Massages

• Sneltesten

• Demo’s & Clinics

• Healthy food & Smoothie-bar

• Inloopspreekuren



Contactinformatie
Adres
Suze Groenwegstraat 144
1442 NM Purmerend

Platform www.my-health-professionals.nl
Website www.myhealthprofessionals.nl

Contactpersonen

Mark Ruifrok |  Algemeen Directeur

E m.ruifrok@my-health-professionals.nl
T 06 41809932

Sven Kieft  |  Commercieel Directeur

E s.kieft@my-health-professionals.nl
T 06 22091378

Bedrijfsgegevens
KvK: 81696442


