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Zorg voor gezondheid!

Is uw verzuimbegeleiding 
goed geregeld?

Uw bedrijfsarts en arboarts 
bij u in de buurt, binnen en 
buiten kantoortijden. 



Omedi Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen

Hoe werkt het?
Bij Omedi is een sportmedisch onderzoek of
een sportkeuring snel en eenvoudig 
geregeld. U kunt bij ons binnen en buiten 
kantoortijden terecht voor een afspraak. Wij 
informeren u van tevoren over de precieze 
inhoud van de keuring, waar u rekening mee 
moet houden en wat u dient mee te nemen 
naar de afspraak. Na ontvangst wordt u 
gedurende het keuringstraject begeleid 
door onze medewerkers. De keuring kan 
naast een gesprek met de bedrijfsarts 
bestaan uit bloed-, oog- , gehoor- en 
urineonderzoek, ECG , een longfunctietest 
en een ademgasanalyse met een maximale
inspanningstest. Bij Omedi kunt u altijd 
rekenen op deskundigheid, snelheid en 
betrouwbaarheid.
Advies
Om de keuring optimaal te laten verlopen,
adviseren wij u de aangegeven documenten 
en/of medische verslagen paraat te hebben, 
voordat de keuring plaatsvindt.

Sportmedische onderzoeken
en sportkeuringen

     Sportmedisch onderzoek (basis,
     basis plus, basis plus uitgebreid en         
groot; ademgasanalyse is mogelijk)

     Sportkeuring CIOS/ALO/Sportschool

     Medische Keuring Parachutespringen
  
     Sportduikmedisch onderzoek

     Wielrenkeuring

     Medische Keuring Racelicentie (KNAF)

     Medische Keuring Motorsport (MON)

     Medische Keuring Bokser

Meer informatie vindt u op www.omedi.nl.

Wilt u weten of  er een gezondheidsrisico is op uw werk?
Maak direct een afspraak en bel 0488 48 00 48

Over Omedi
Bij diagnostisch medisch adviescentrum Omedi staat 
het individu centraal. Omedi en haar medewerkers 
geven dagelijks medische zorg en medisch advies op 
maat voor particulieren en bedrijven. Door het brede 
aanbod van zorgdiensten, onze medische 
deskundigheid en persoonlijke aanpak zijn wij in 
staat een langdurige relatie op te bouwen met onze 
cliënten. Welkom bij Omedi, waar een professioneel 
team altijd voor u klaarstaat, met de wil om te 
ontzorgen.
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Openingstijden:

Maandag 07:00 - 21:00
Dinsdag 07:00 - 21:00
Woensdag 07:00 - 21:00
Donderdag 07:00 - 21:00
Vrijdag 07:00 - 15:00
Zaterdag 07:00 - 13:00


