Levensverzekeringen
Keuringsrapport

Geneeskundig rapport

Legitimatie
kandidaat-verzekerde

Naam keurend arts
Datum/tijd
Gegevens
kandidaat-verzekerde
Naam en voorletters

Geboortedatum

Adres

Geslacht

Postcode en woonplaats

Telefoon

Beroep en werkzaamheden

Sedert

man

vrouw

Omschrijving aard
werkzaamheden
Gegevens huisarts
Naam
Adres
Woonplaats

Uw huisarts sedert

Anamnese In te vullen door kandidaat-verzekerde
Nee Ja Toelichting

1 Rookt u of hebt u gerookt?

Hoeveel per dag?
Vanaf welke leeftijd?
Tot welke leeftijd?

2 Drinkt u alcoholische dranken?

Hoeveel glazen per dag?
Vanaf welke leeftijd?
Tot welke leeftijd?

3 Gebruikt u drugs of hebt u drugs gebruikt?
Zo ja, welke en hoeveel keer per maand

Tot welke leeftijd?

Heeft u momenteel of in het verleden last gehad van:
Vragen met “ja” beantwoorden indien u: 1) regelmatig last heeft (gehad) en/of 2) onder
behandeling bent (geweest) en/of 3) een arts geraadpleegd heeft/had

Nee

Ja

4 Aandoeningen van oren, ogen, mond, neus, keel?
5 Aandoeningen van longen/luchtwegen, zoals pleuritis, astma, bronchitis, langdurig
hoesten of andere longaandoeningen?
6 Aandoeningen van het hart, kransslagaderen, bloedvaten (trombose, spataderen,
open been, kuitpijn), hartkloppingen, kortademigheid, beklemming of pijn op de borst,
verhoogde bloeddruk?
7 Verhoogd cholesterol, suikerziekte, schildklieraandoening, jicht?
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8 Aandoeningen van slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas of alvleesklier?
9 Aandoeningen van nieren, urinewegen, blaas of geslachtorganen?
10 Suiker, eiwit of andere afwijkingen in de urine?
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Nee

Ja

11 Aandoeningen van ledematen of gewrichten. Acuut of chronisch reuma / spier- of
zenuwpijnen?
12 Aandoeningen van nek, zenuwonsteking, schouderklachten, tennisarm, rugklachten,
spit, hernia, ischias?
13 Verlammingsverschijnselen, toevallen, duizelingen, hyperventilatie, hoofdpijn?
14 Bloedziekte, bloedarmoede, klierziekte, allergie, hooikoorts, eczeem, huidaandoening,
tropische ziekten?
15 Overwerktheid, overspannenheid, oververmoeidheid, zenuwziekte, depressiviteit?
Klachten over slaap, eetlust, ontlasting, urinelozing?
16 Klachten, enige ziekte of gebrek, hiervoor niet genoemd?
17 Heeft u aids? Bent u seropositief?
18 Gebruikt u momenteel medicijnen?
Heeft u weleens een kuur ondergaan met rust, dieet of inspuitingen?
19 Heeft u in het buitenland een bloedtransfusie ondergaan?
20 Is er bij u ooit onderzoek verricht naar erfelijke ziekten?
21 Is er bij bloedonderzoek ooit een afwijkende uitslag gevonden?
22 Bent u ooit om gezondheidsredenen van beroep veranderd?
23 Bent u ooit om medische redenen afgekeurd voor sport, voor een beroep, voor
bloedtransfusie?
24 Beoefent u een sport?
Zo ja, welke
25 Alleen voor vrouwen:
Heeft u last van menstruatiestoornissen?
Hebt u een gynaecologische aandoening?
Bent u in verwachting?
Heeft u hierboven bij één of meer deelvragen “Ja” aangekruist?
nee
ja, vul de bijlage(n) op pagina 3 en 4 in
Ondertekening Zonder volledige datum van ondertekening en handtekening is het keuringsrapport niet geldig.
Ondergetekende verklaart:
- dat hij/zij kennis heeft genomen van de bij dit formulier behorende toelichting op het
keuringsrapport,
- dat de antwoorden op bovenstaande vragen en de eventueel bijgevoegde bijlage(n) door hem/haar
zijn gegeven en naar waarheid en volledig zijn vermeld,
- dat hij/zij zich ervan bewust is dat een onjuistheid of onvolledigheid in dit keuringsrapport kan
leiden tot beperking en/of verval van de rechten uit de overeenkomst en
- dat hij/zij akkoord gaat met het gebruik van medische gegevens voor de aangevraagde
verzekering(en).
Aantal bijlagen
Handtekening verzekerde
(16 jaar en ouder)

Handtekening keurend arts
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Datum
Handtekening
ouder/voogd of
bewindvoerder

Akkoordverklaring
kandidaat-verzekerde
Ik ga akkoord met het onderzoeken van mijn bloed. Het onderzoek bestaat uit een hiv-test (op
antistoffen tegen AIDS-virus). Ik weet wat een hiv-test is en wat het betekent als de uitslag
seropositiviteit aangeeft.
Bij een positieve hiv-test wil ik de uitslag:
niet vernemen
wel vernemen, via mijn huisarts
wel vernemen, via een vertrouwensarts: naam
woonplaats
Handtekening
kandidaat-verzekerde

Datum

Bijlage Vermeld duidelijk het nummer van de deelvraag waarvoor deze toelichting geldt:
Ruimte voor uw antwoord

-

Kunt u aangeven waar het om gaat?

-

Tot welke leeftijd?
Heeft u de laatste 6 maanden nog wel eens klachten gehad?

nee

ja

Wordt u nog begeleid of staat u nog onder controle?

nee

ja

Uw toelichting over de reden, klachten, aandoening, onderzoeken, behandeling en geneesmiddelen:

Toelichting door keurend
arts Nadere toelichting keurend arts over de reden, klachten, aandoening, onderzoeken, behandeling en
geneesmiddelen:

Machtiging Voor acceptatie kan het nodig zijn om over de hierboven genoemde klacht, ziekte of aandoening,
extra gegevens op te vragen bij de behandelend arts. Ondergetekende verleent hiervoor
toestemming en vraagt aan de hieronder genoemde behandelend arts de gevraagde gegegevens te
verstrekken aan de geneeskundig adviseur van Interpolis.
nee
ja, naam arts, specialisme
praktijk of ziekenhuis
adres en woonplaats
Ondertekening
Naam verzekerde
Handtekening verzekerde
(16 jaar en ouder)

Datum
Handtekening
ouder/voogd of
bewindvoerder
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Bijlage Vermeld duidelijk het nummer van de deelvraag waarvoor deze toelichting geldt:
Ruimte voor uw antwoord

-

Kunt u aangeven waar het om gaat?
Tot welke leeftijd?
Heeft u de laatste 6 maanden nog wel eens klachten gehad?

nee

ja

Wordt u nog begeleid of staat u nog onder controle?

nee

ja

Uw toelichting over de reden, klachten, aandoening, onderzoeken, behandeling en geneesmiddelen:

Toelichting door keurend
arts Nadere toelichting keurend arts over de reden, klachten, aandoening, onderzoeken, behandeling en
geneesmiddelen:

Machtiging Voor acceptatie kan het nodig zijn om over de hierboven genoemde klacht, ziekte of aandoening,
extra gegevens op te vragen bij de behandelend arts. Ondergetekende verleent hiervoor
toestemming en vraagt aan de hieronder genoemde behandelend arts de gevraagde gegegevens te
verstrekken aan de geneeskundig adviseur van Interpolis.
nee
ja, naam arts, specialisme
praktijk of ziekenhuis
adres en woonplaats
Ondertekening
Naam verzekerde
Handtekening verzekerde
(16 jaar en ouder)
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Datum
Handtekening
ouder/voogd of
bewindvoerder

Geneeskundig rapport
Naam kandidaat-verzekerde
Datum

Tijdstip
Wilt u vóór het verrichten van het lichamlijk onderzoek samen met de kandidaat-verzekerde
de ingevulde anamnese doornemen, en in de door de kandidaat-verzekerde ingevulde
bijlage(n) uw toelichting geven in de daarvoor bestemde ruimte?

Algemeen lichamelijk Dit gedeelte in te vullen door de arts.
onderzoek
1 Gewicht (zonder overkleding)

kg

Lengte (zonder schoenen)

cm

2 Buikomvang over de navel

cm

Grootste heupomvang

cm

3 Visus veraf links

zonder

met correctie

zonder

met correctie

Visus veraf rechts
4 Pols
5 Bloeddruk

pm Kwaliteit, frequentie?
1e bepaling

2e bepaling

Na rust

Volgende ochtend Na rust

systolisch
diastolisch
6 Urine
glucose

mmol/l

erythrocyten

per gezichtsveld

creatinine

mmol/l

albumine

mg/l

7 Is de urine ter plaatse geloosd?

nee

ja

8 Wilt u ook het urine-sediment onderzoeken, als de urine eiwit bevat, troebel is, de
bloeddruk verhoogd is of de anamnese daartoe aanleiding geeft?
9 Wilt u de keurling de akkoordverklaring voor het bloedonderzoek op HIV laten ondertekenen en
vervolgens dit onderzoek laten verrichten?
hiv (elisa)
Algemene indruk

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

10 Hoe is de psychische gesteldheid? depressief,
manisch, gespannen, nerveus etc.
11 Zijn er afwijkingen ten aanzien van ogen?
(toelichting met name over pupilreacties,
nystagmus, arcus)
12 Zijn er afwijkingen ten aanzien van oren?
13 Zijn er afwijkingen ten aanzien van mond, neus,
keel, gebit?
14 Zijn er afwijkingen ten aanzien van de huid?
15 Zijn er afwijkingen ten aanzien van de lymfeklieren?
16 Zijn er afwijkingen ten aanzien van de schildklier?
17 Zijn er afwijkingen aan de stem of spraak?
Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Zenuwstelsel
18
19
20
21

Zijn er afwijkingen zoals:
abnormale of asymmetrische reflexen?
evenwichtstoornissen?
tremor?
Zijn er overige stoornissen van het zenuwstelsel?
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Extremiteiten
22 Zijn er afwijkingen of functiestoornissen aan
de armen, handen, schouders, voeten, enkels,
knieën, heupen?

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Wervelkolom
23 Zijn er afwijkingen ten aanzien van stand
wervelkolom, functie wervelkolom?
Is er een afwijkende Lasegue, Schober-index?

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Hart
24
25
26

Zijn er afwijkingen ten aanzien van:
de plaats van de ictus?
de percussie?
de auscultatie?

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Vraagnr. Omschrijving en toelichting
Vaten
27 Zijn er afwijkingen ten aanzien van de halsarteriën, buikarteriën, beenarteriën, voetarteriën?
28 Zijn er afwijkingen ten aanzien van de veneuze
circulatie? (VSM omvang, VSP omvang, aard
(communicerende) teleangiëctasieën, reticulaire,
zijtak- of stamvarices)
29 Is er sprake van oedeem?

Longen Zijn er afwijkingen ten aanzien van:
30 de vorm, de symmetrie, de beweeglijkheid, de
percussie, de auscultatie?
Buik
31
32
33
34

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Is de milt vergroot?
Is de lever vergroot?
Zijn er abnormale zwellingen?
Zijn de klieren palpabel?

Afsluiting
35 Heeft u de indruk dat de onderzochte de vragen
over zijn voorgeschiedenis volledig en juist heeft
ingevuld?
36 Legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs, kopie
bijvoegen)
nummer

Vraagnr. Omschrijving en toelichting

Ondertekening U kunt desgewenst de kandidaat-verzekerde informeren over uw bevindingen, maar wij
verzoeken u dringend geen uitspraak te doen over de voorwaarden waarop de verzekering tot
stand kan komen.
Stempel/handtekening
van de geneeskundige

Datum onderzoek
Bank-/girorekeningnr.
Ten name van

Declaratie betaald d.d.

Te

Bedrag
Het honorarium is conform tarieven COTG.
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Toelichting bij de
gezondheidsverklaring
1
Wat houdt een keuring in?
De keuring bestaat uit drie onderdelen: het eerste deel van de keuring is de “anamnese”, de “herinnering”. In
dit deel worden allerlei vragen aan u gesteld over uw gewoonten, over uw werkzaamheid en over uw medische
voorgeschiedenis.
Het tweede deel is het “lichamelijk onderzoek”. De keuringsarts en de assistente onderzoeken u door te kijken, te
luisteren, te kloppen en te meten en door u eenvoudige handelingen te laten verrichten.
Het derde deel is het “aanvullend onderzoek”. Aanvullend onderzoek bestaat onder andere uit urineonderzoek en
uit bloedonderzoek op HIV (het aidsvirus). Soms wordt nog meer bloedonderzoek verricht, maar dat laat Interpolis u
dan van tevoren al weten. Als het nodig is kan het aanvullend onderzoek ook nog bestaan uit een ECG (“hartfilmpje”)
in rust of tijdens inspanning of uit eenvoudig longfunctieonderzoek.
Bloedonderzoek op HIV en de Akkoordverklaring
Als het onderzoek op HIV oplevert dat u misschien besmet bent met het aidsvirus, moet dat eerst bevestigd worden
met een tweede en een derde test. Vaak blijkt dan dat u helemaal niet besmet bent met het aidsvirus, maar dat
u ooit een heel onschuldige ziekte hebt gehad waardoor de test een verkeerde uitslag oplevert. Als de aidstest
twee keer “mogelijke besmetting” oplevert, wordt als derde test een zogenoemde “Western-Blottest” uitgevoerd.
Als ook die wijst op een mogelijke besmetting wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten hoe het zit. Daarom kunt u
bij de akkoordverklaring opgeven van wie u wilt horen wat er aan de hand is. Als er nog steeds redenen zijn om te
twijfelen aan de besmetting, kan op kosten van Interpolis een PCR-test worden uitgevoerd. Deze test biedt de meeste
zekerheid als u niet besmet bent. Zo heeft u snel zekerheid. Voor Interpolis zelf biedt deze test geen voordelen,
maar dat vinden wij op dat moment minder belangrijk.

2

Waarom beoordeelt Interpolis uw gezondheid?
De premie voor een levensverzekering is gebaseerd op de ‘gemiddelde’ kans dat een verzekerde binnen de duur van
de verzekering komt te overlijden. Nu is het afsluiten van een levensverzekering niet verplicht. Deze keuzevrijheid
kan ertoe leiden dat mensen met een ongunstig gezondheidsrisico eerder geneigd zijn een verzekering af te sluiten,
en voor hogere bedragen, dan mensen met een gemiddeld of gunstig gezondheidsrisico.
Als wij de gezondheidstoestand van onze kandidaat-verzekerden niet zouden beoordelen, dan zou dat kunnen
leiden tot een oververtegenwoordiging van mensen met een ongunstig risico. Om dat te kunnen betalen moet ook
de premie omhoog, met als gevolg dat de premie voor alle verzekerden onbetaalbaar hoog zou worden.
Als we de gezondheidstoestand wel beoordelen, kunnen we mensen met een ongunstig risico een hogere premie
laten betalen, en kan de normale premie betaalbaar blijven. We proberen dit zó te doen, dat zovéél mogelijk mensen
een betaalbare verzekering kunnen krijgen en we zo min mogelijk mensen moeten teleurstellen.

3

Door wie worden uw medische gegevens beoordeeld? Hoe luidt het medisch advies?
De beoordeling van uw gezondheid gebeurt onder verantwoordelijkheid van de geneeskundig adviseur. Hij zorgt
ervoor dat gewerkt wordt met de allernieuwste wetenschappelijke medische kennis en protocollen. Uw gegevens
worden volgens zijn aanwijzingen beoordeeld door de medische acceptatie-afdeling van Interpolis. In de meeste
gevallen zullen zij meteen aan Interpolis adviseren om de verzekeringsaanvraag te accepteren. Soms is dat niet
mogelijk. Dan is het nodig om eerst méér gegevens over uw gezondheid te verzamelen.

4

Waarom is het voor u zelf zo belangrijk om alles goed toe te lichten?
De meest voorkomende reden om méér medische gegevens te vragen is onvolledigheid van de gegevens. De
meeste mensen geven te weinig toelichting over hun gezondheid. Wij kunnen dat goed begrijpen. Het is natuurlijk
erg vervelend om alles heel uitgebreid toe te lichten. Vooral als het medische probleem “onschuldig” is. Zonder
een volledige toelichting kan de geneeskundig adviseur niet zien dat het inderdaad “onschuldig” is en zal hij/zij
meer informatie willen hebben. Daarom vragen wij u om toch zo volledig mogelijk te zijn. U voorkomt hiermee vaak
onnodig onderzoek.
Een andere reden om méér medische gegevens te vragen is de mogelijke ernst van het gezondheidsrisico. Van
sommige medische problemen is precies bekend wanneer het gezondheidsrisico wel verhoogd is en wanneer
niet. Bij veel ziekten is zonder extra gegevens niet goed te zeggen of het gezondheidsrisico ongunstig is of niet:
de ene persoon kan misschien normaal geaccepteerd worden terwijl een andere persoon die hetzelfde op de
gezondheidsverklaring schrijft helemaal geen verzekering kan krijgen. De geneeskundig adviseur kan het onderscheid
in dat geval alleen maken als hij/zij over voldoende medische gegevens beschikt. Hij/zij zal in deze gevallen altijd
om meer gegevens vragen. Het opvragen van méér medische gegevens betekent dus niet automatisch dat u een
premieverhoging krijgt of wordt afgewezen.

5

Hoe worden extra medische gegevens gevraagd?
De geneeskundig adviseur probeert met alles rekening te houden als hij/zij om méér gegevens vraagt. Soms zijn
gegevens van jaren geleden nodig, soms juist de nieuwste gegevens, of gegevens die alleen de specialist kan geven,
of gegevens die men het beste door een medisch onderzoek kan verkrijgen. Als een medisch onderzoek nodig
is, ontvangt u daarvoor een schriftelijk verzoek. We vragen meestal gegevens op bij uw huisarts of specialist. Uw
huisarts en specialist mogen alleen antwoord geven op onze vragen als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming geeft u door een machtiging te ondertekenen, zoals in deze gezondheidsverklaring is
opgenomen. Interpolis stuurt u als het nodig is zo’n machtiging toe. De machtiging mag alleen gebruikt worden voor
de vraag die de geneeskundig adviseur op de machtiging heeft geschreven. Als u vooraf al een machtiging heeft
ondertekend, dan ontvangt u altijd een brief met uitleg als de geneeskundig adviseur met behulp van de machtiging
informatie opvraagt. We vragen nooit informatie op zonder uw medeweten en toestemming.
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6

Het medisch geheim. Omgang met uw medische gegevens.
Uw medische gegevens zijn van u zelf. De medische acceptatie-afdeling van Interpolis verzamelt verklaringen,
rapporten en brieven waarin uw medische gegevens staan. Deze verklaringen, rapporten en brieven worden apart
bewaard in een medisch dossier. Alle medische dossiers worden bewaard in het elektronisch medisch archief. Het
medisch dossier wordt beheerd door de geneeskundig adviseur van Interpolis. Die heeft als arts de wettelijke plicht
om uw privacy te waarborgen: het medisch geheim. De geneeskundig adviseur vormt samen met de adviseurs
medische acceptatie, de medisch acceptanten en de medewerkers van de medische administratie een zogenoemde
functionele eenheid. De geneeskundig adviseur zal slechts medische informatie verstrekken aan de leden van deze
functionele eenheid (de medische acceptatie-afdeling) voor zover dat van belang is voor de behandeling van uw
aanvraag.
Als u wilt, kunt u de gezondheidsverklaring ook rechtstreeks sturen aan de geneeskundig adviseur. Uw
tussenpersoon heeft daarvoor speciale enveloppen. In wet- en regelgeving is vastgelegd wat wel en wat niet
mag met medische gegevens van een verzekerde. De regels zijn uitgewerkt in onder andere de Gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ en in het Protocol Verzekeringskeuringen. Daaraan
moeten alle verzekeraars en geneeskundig adviseurs zich houden. Zowel de gedragscode als het protocol zijn op
te vragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoon (070) 333 87 77 of via de website www.verzekeraars.nl. Als
u de (ingevulde en ondertekende) gezondheidsverklaring instuurt, dan gaat Interpolis ervan uit dat u geen bezwaar
maakt tegen de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Heeft u daar echter wel bezwaar tegen, dan moet u
de gezondheidsverklaring niet insturen. Maar in dat geval geldt natuurlijk dat de verzekering niet doorgaat.

7

Het recht om als eerste het advies te vernemen.
U heeft het recht als eerste van de geneeskundig adviseur te vernemen welk advies hij/zij wil geven aan Interpolis.
Om van dit recht gebruik te maken moet u een schriftelijk verzoek indienen. Als u van dit recht gebruik maakt zijn
er voordelen en nadelen voor u.
- De voordelen zijn dat u de geneeskundig adviseur kunt verbieden om het advies aan Interpolis af te geven. De
verzekering gaat dan natuurlijk niet door, maar u hoeft bij geen enkele verzekeringsmaatschappij te vertellen dat
u niet (normaal) geaccepteerd bent voor de verzekering.
- De nadelen zijn dat de verwerking van de verzekeringsaanvraag vertraging oploopt. Dit nadeel kunt u verkleinen
door te schrijven dat u het advies alleen als eerste wilt horen als de geneeskundig adviseur adviseert om afwijkend
te accepteren of om af te wijzen. Als u dat schrijft loopt de verzekeringsaanvraag geen enkele vertraging op als u
wel normaal wordt geaccepteerd.
U hoeft geen verzoek in te dienen als u alleen maar geïnformeerd wilt worden. Als de geneeskundig adviseur
adviseert om een premieverhoging te vragen, een uitsluitingsclausule te plaatsen of om de aanvraag af te wijzen,
krijgt u altijd een brief van de geneeskundig adviseur. In de brief staat vanwege welke medische gegevens dit
advies is gegeven.

8

Erfelijkheidsonderzoek en vragen over erfelijkheid.
In de gezondheidsverklaringen en bij keuringen voor levensverzekeringen van Interpolis wordt niet meer gevraagd
naar ziekten in de familie.
De volgende regels gelden ten aanzien van erfelijke ziekten:
- Interpolis laat nooit erfelijkheidsonderzoek (DNA- of chromosomenonderzoek) verrichten;
- nterpolis vraagt nooit om de uitslag van erfelijkheidsonderzoek dat u al eerder heeft ondergaan;
- als u zelf een erfelijke ziekte heeft - dus als u al klachten of afwijkingen van de ziekte heeft - moet u dit altijd
melden;
- als u weet dat u later een erfelijke ziekte kunt krijgen, maar de ziekte is nog helemaal niet begonnen, hoeft u de
ziekte niet te melden. Maar zodra een teken van de ziekte is gevonden moet u de ziekte wel vermelden;
- als u een preventieve behandeling ondergaat of heeft ondergaan vanwege een genetische diagnose moet u deze
behandeling vermelden. Interpolis zal dan informatie opvragen om te bekijken of u al klachten of afwijkingen van
de ziekte had of niet;
- Interpolis maakt nooit gebruik van gegevens die eigenlijk niet gemeld mogen worden. Het is dus niet erg als u ofuw
arts per ongeluk de uitslag van erfelijkheidsonderzoek doorgeeft. Als het gebeurt zullen wij u er wel op wijzen, om
herhaling te voorkomen;
- u hoeft geen extra informatie te geven of mee te werken aan een medisch onderzoek als wij daar om vragen
vanwege een erfelijke ziekte. Natuurlijk gaan we er als u niet meewerkt wel van uit dat u inderdaad al klachten of
afwijkingen van de ziekte heeft.
Als u een erfelijke ziekte heeft, is zeker niet altijd het verzekeringsrisico verhoogd. Interpolis probeert zoveel mogelijk
mensen tegen een normale premie te verzekeren, zeker als het gaat om iets waar zij zelf niet veel aan kunnen doen,
en het verzekerde bedrag niet hoger dan gebruikelijk is.

9
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Als u niet alles vermeldt: per ongeluk of met opzet
Dit is een onderwerp waarover veel vragen worden gesteld. Kandidaat-verzekerden, huisartsen en specialisten
weten natuurlijk niet precies wat wel belangrijk is om te melden en wat niet gemeld hoeft te worden. Het beste
kunt u gewoon alles vermelden dat u zich kunt herinneren. Dit geldt zeker voor alle bezoeken aan specialisten,
ziekenhuizen en poliklinieken. Zo komt het voor dat de vraag of wel eens een specialist is geraadpleegd met ‘nee’
wordt beantwoord, omdat er geen afwijking werd gevonden of geen behandeling nodig was. U moet dan toch invullen
dat u bent onderzocht en de verdere gegevens erbij vermelden, hoe onbelangrijk die u ook lijken. Met een naar
waarheid en volledig ingevuld keuringsrapport voorkomt u dat uw recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Ook als na de keuring iets verandert - bijvoorbeeld door een ziekte of omdat u een arts bezoekt - moet u dat melden.
Dit is verplicht tot het moment dat de verzekeringspolis of een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsdekking
wordt afgegeven. Als u vragen hierover heeft of een wijziging wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de
medewerkers van de medische dienst van Interpolis Leven Particulier (013) 462 14 28.

