Allianz Inkomensverzekeringen

Gericht medisch onderzoek

Formulier voor gericht medisch onderzoek
(arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Dit formulier dient de kandidaat-verzekerde mee te nemen naar de afspraak met de keurend arts en door de keurend arts te laten invullen. Kandidaat verzekerde
dient contact op te nemen met een van onderstaande keuringsinstituten:
1

Meditel, telefoonnummer: (0900) 202 1040

-

PMO, telefoonnummer: (0162) 434 531

Algemene gegevens (kandidaat-verzekerde)

3

Algemeen onderzoek

s.v.p. volledig invullen

Gewicht (zonder kleren)						

		

kg

Polisnummer		

Laatste jaar toegenomen 				

		

kg

Naam 			

Laatste jaar afgenomen 				

		

kg

Buikomvang 								

		

cm

Heupomvang 							

		

cm

Lengte (zonder schoenen) 				

		

cm

Voorletters		
Adres

M

V

		

  

Postcode			
Woonplaats 		
Geboortedatum
Legitimatiebewijs

Hindert het over-/ondergewicht de kandidaat in zijn/haar werkzaamheden?
Paspoort		

Identiteitskaart

Rijbewijs

Nummer			

Nee
Ja, toelichting					
									

2

Anamnese

									

Komen er bij vader/moeder, broers of zusters hart- en/of vaatziekten of DM voor?
Nee
Ja, welke en bij wie		

Is er een aanwijsbare reden voor eventuele toe-of afname van het gewicht?
Nee

									

Ja, toelichting					

									

									
									

Rookt(e) de kandidaat?
Nee

Hoe is de pols (kwaliteiten, frequentie)?

Ja, vanaf welke leeftijd?

									

Tot wanneer?						

									

Wat rookt(e) de kandidaat?		

									

Hoeveel rookt(e) de kandidaat per dag?
Hoe is de bloeddruk?			
Drinkt de kandidaat alcohol?

									

Nee

									

Ja, hoeveel glazen per dag?				

Wilt u, indien de tensie te hoog is, deze op een voor de kandidaat rustig moment

Welke dranken?					

nog eens opnemen.
				

Heeft de kandidaat een verhoogd cholesterolgehalte?
Nee

1e bepaling			 2e bepaling		

systolisch

			

		

diastolisch

			

		

na rust

Ja, toelichting					
									

Vindt u afwijkingen bij percussie (vergroting) of auscultatie (omschrijving van

									

geruisen) van het hart?
Nee

Heeft de kandidaat op dit moment of in het verleden last van:

Ja, toelichting					

Rugklachten

									

Nee

									

Ja, toelichting					
									
									
Klachten aan knieën

Vindt u afwijkingen in de plaats en kwaliteit van de ictus?
Nee
Ja, toelichting					

Nee

									

Ja, toelichting					

									

									
									
Klachten aan enkels
Nee

Vindt u afwijkingen aan buik-, been-, of voetarteriën?
Nee
Ja, toelichting					

Ja, toelichting					
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6

Bloedonderzoek

HIV-verklaring

Bloedonderzoek op HIV-antistoffen (aidstest)

Ik verklaar akkoord te gaan met onderzoek van mijn bloed, dat onder andere

Het bloedonderzoek bestaat onder andere uit een HIV-test. U dient de kandidaat-

bestaat uit een test op antistoffen tegen het aids-virus. Ik ben op de hoogte van de

verzekerde hierover te informeren. Hierbij dient speciaal gewezen te worden op

aard van de HIV-test en van de consequenties van een uitslag die seropositiviteit

de aard van de HIV-test. De medisch adviseur van Allianz Inkomensverzekeringen

aangeeft. Ik wens de uitslag van de HIV-test:

kan bij afwijkende waarden de huisarts of een door de betrokkene met name

niet te vernemen

genoemde vertrouwensarts hierover inlichten. Tegelijk zal de kandidaat-

wel te vernemen, via een door mij aan te wijzen huisarts of vertrouwensarts:

verzekerde gevraagd worden met de huisarts of deze vertrouwensarts contact op

Naam 			

te nemen.

Adres

Akkoordverklaring bloedonderzoek

Woonplaats 		

U dient de kandidaat-verzekerde voor deze procedure toestemming te vragen

Telefoonnummer

door de onder vraag 6 van dit formulier opgenomen akkoordverklaring, te laten

Handtekening van kandidaat-verzekerde

ondertekenen. Indien de HIV-test (Elisa) positief uitvalt dient deze herhaald te

				

		

worden en een herhaald positieve uitslag dient bevestigd te worden door een
Western Blottest.
							
uitslag				normaal					
eenheden
a.		
BSE				

		

				

7

b.		
HB					

		

				

(In blokletters a.u.b.)

c.		
Ht					

		

				

De keurend arts			

d.		
Ery’s				

		

				

Honorarium				

e.		
Leuco’s			

		

				

Handtekening verzekerde

f.		
Glucose			

		

				

g.		Cholesterol			

		

				

h.		HDL-chol.		

		

				

Plaats					

i.		
LDL-chol.		

		

				

Datum					

j.		
Triglyceriden

		

				

(Post)banknr.				

k.		
ASAT

		

		

				

Ten name van				

		
m.		Gamma GT		

		

				

Te						

		

				

Telefoonnummer			

n.		Kreatinine		

		

				

o.		
HIV (Elisa)		

		

				

l.		
ALAT

p.		Urinezuur		

		
				
Wilt u bij eventueel verhoogde waarden deze (nuchter) laten herhalen?

8

Ondertekening

Privacybescherming

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen
wij om persoonsgegevens. Wij gebruiken die voor het aangaan en uitvoeren
van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de

5

Eindoordeel

daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van

Heeft u iets omtrent de gezondheidstoestand van de onderzochte persoon op te

het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te

merken (zonodig graag overleg met de behandelend arts)?

voldoen aan de wet en voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector,
onze organisatie, medewerkers en cliënten. Wij kunnen uw gegevens delen met
aan ons gelieerde ondernemingen en derden. Met hen hebben wij afspraken
gemaakt om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Wij houden ons aan de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen’ van het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL
Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00, www.verzekeraars.nl). Om een
verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren wisselen wij ook
gegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (Bordewijklaan
2, 2591 XR te Den Haag, www.stichtingcis.nl). Wij houden ons aan het
privacyreglement van de Stichting CIS.
U hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van uw
persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming, per post of via onze klantenservicepagina op
www.allianz.nl. Het komt voor dat ons privacybeleid wijzigt.

Dringend verzoek aan de arts, zich noch tegenover de kandidaat, noch

Op www.allianz.nl/privacy vindt u de volledige en actuele tekst.

tegenover de verzekeringsadviseur uit te laten over de voorwaarden waarop
de verzekering tot stand kan komen.

Wilt u geen informatie over onze producten ontvangen, dan kunt u dit hier
aankruisen. U kunt dit ook later aan ons doorgeven.
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