Duidelijkheid in Duurzame Inzetbaarheid

> Online Tool PCQ
De uitslag van de PCQ (Perceived Complaints Questionnaire) geeft aan in welke mate de psychosociale
factoren de gezondheid beïnvloeden dan wel de belastbaarheid verminderen in relatie tot het vermogen
van de cliënt hier zelf regie over te voeren. Deze uitslag is te beschouwen als een tijdsgebonden indicator
van de mate waarin de inzetbaarheid, een duurzaam karakter heeft.

Doel

Gebruik

Met de evidence based PCQ wordt informatie verkregen over
de invloed van de psychosociale factoren op de gezondheid en
de mentale veranderingsbereidheid van de werknemer. Deze
factoren vormen een indicator voor langdurig verzuim en
noodzaak tot inzetten van een interventie.

De PCQ wordt zelfstandig online ingevuld door de werknemer.

Wanneer
De PCQ kan op ieder gewenst moment worden ingezet.

Werkveld
De PCQ wordt gebruikt als meetinstrument voor werkgevers
en/of verzuimbegeleiders. De uitkomst van de vragenlijst geeft
een indicatie over dreigend langdurig verzuim en draagt bij
aan een vollediger en meer gericht vervolgadvies voor de werknemer. De uitkomst van de PCQ wordt weergegeven in de vorm
van een eindrapport in niet medische bewoordingen.

Online
De PCQ is een vragenlijst die afgenomen wordt in een online
omgeving. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de
werknemer de resultaten van de PCQ in een eindrapportage.

Integraal Centrum Arbeidsrelevante Aandoeningen

Tijdsinvestering
Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten,
afhankelijk van de snelheid van het beantwoorden van de
vragen.

Onderdelen en resultaten PCQ
Aan de hand van de PCQ worden de volgende rubrieken
geïnventariseerd:
A. Algemene klachtbeleving
B. Leefstijl
C. Persoonskenmerken
D. Sociale omgeving
E. Invloed op functioneren
F. Beleving van het werk
G. Mentale veranderingsbereidheid
H. Pain scale
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Resultaat

Interpretatiekader PCQ

De uitkomsten van de PCQ worden weergegeven in een
eindrapport, waarbij per rubriek een staafdiagram wordt

getoond. Op de staafdiagram is de score van de desbetreffende
rubriek af te lezen, waarbij er onderscheid is gemaakt tussen
een groene, oranje en rode score op de rubriek.

De vragen van de PCQ dienen ingevuld te worden over het
huidig moment van functioneren.
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De PCQ is gebaseerd op meerdere betrouwbare en gevalideerde
vragenlijsten, namelijk de VAR, 4DKL, SCEGS, HEIQ, Pain
Catastrophizing Scale, De Tampa Schaal voor Kinesiofobie en
de Copsoq. De wijze waarop de uitkomst wordt berekend is
ontwikkeld vanuit divers onderzoek en vergelijkend onderzoek
bij cliënten.

versie 3.01.17

Deze rapportage geeft een verwijzer inzicht in de mate van
duurzame inzetbaarheid van een werknemer en op welk
deelgebied een interventie gewenst is om de inzetbaarheid te
vergroten.

Achtergrond

