Bijlage bij de gezondheidsverklaring Onderlinge van 1719
U vult voor iedere klacht, ziekte of aandoening een apart bijlageformulier in. Heeft u
daarvoor meer ruimte nodig? Gebruik dan een apart blad.
Aandoening
Welke klacht, aandoening of ziekte, heeft u of heeft u gehad?
Vanaf wanneer heeft u dit? Of van wanneer tot wanneer had u dit?
Heeft u nu nog klachten?

0 JA

0 NEE

namelijk:
Huisarts
Bent u voor deze klacht ooit bij uw huisarts geweest?
Zo ja, wanneer was dat?
Staat u nog onder controle?
Specialist
Bent u voor de klacht, ziekte of aandoening ooit bij een specialist geweest? 0 JA

0 NEE

Zo ja, vul hier naam en adres in van de specialist die u heeft bezocht.
Wat is zijn/haar specialisme?
Wanneer ging u naar hen toe?
Staat u nog onder controle?

0 JA

0 NEE

Medicijnen
Heeft u arts u voor deze klacht, ziekte of aandoening medicijnen voorgeschreven?
0 JA

0 NEE

Zo ja: Welke medicijnen zijn dit?

Gebruikt u deze nog?
Ja, in de volgende dosering:
Nee, ik ben gestopt. Dat deed ik op:
Ziekenhuisopname
Bent u voor deze klacht, ziekte of aandoening opgenomen (geweest) in een: ziekenhuis,
psychiatrische inrichting of andere instelling?
0 JA 0 NEE
Zo ja, wanneer bent u opgenomen?
In welk ziekenhuis?
Welke arts heeft u behandeld?
Wat is zijn specialisme?
Bent u geopereerd?

0 JA

0 NEE

Zo ja, wanneer bent u geopereerd?

In welk ziekenhuis?
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Wilt u als eerste het advies van de medisch adviseur weten?
U heeft het recht om als eerste te horen wat het medisch advies is van de medisch
adviseur. Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming’. Wilt u van deze mogelijkheid
gebruikmaken? Dan geeft u dat van tevoren aan. U stuurt hiervoor een mail naar
acceptatie@onderlinge1719.nl
Wilt u het advies alleen als eerste horen als u niet de aangevraagde verzekering kunt
afsluiten? Of als u de verzekering alleen met beperkende voorwaarden kunt afsluiten?
Dan moet u dit in uw brief of mail vermelden.
Ondertekening
Naam

Geboortedatum

Plaats

Datum

Ondertekening

U kunt uw ingevulde bijlage per mail sturen naar acceptatie@onderlinge1719.nl,
of per post naar
Onderlinge van 1719
Afdeling medische acceptatie
Antwoordnummer 1635
2000VC HAARLEM
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