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Voor het aanvragen van uw verzekering is een gezond-
heidsverklaring en/of keuring nodig.
U vult de gezondheidsverklaring zelf in en stuurt deze 
naar de Medisch Adviseur. Bij gebruik van de Digitale 
Gezondheidsverklaring vindt dit proces volledig digitaal 
plaats. Voor een keuring maakt u of uw financieel adviseur 
een afspraak met een keuringsinstantie of een arts niet 
zijnde de eigen arts.

Hee ft u een ziekte, klacht, aandoening of 
ander medisch probleem vermeld?

Een medisch probleem kan zijn: u rookt of drinkt 
te veel, u heeft  een te hoog of te laag gewicht 
volgens de medisch adviseur.

Het medisch advies 
luidt: 
Akkoord
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Gemiddelde doorlooptijd: 5 werkdagen
De doorlooptijd van het medisch adviestraject varieert en kan naar boven en 
naar beneden afwijken afhankelijk van de benodigde informatie.

De kans op overlijden of arbeids-
ongeschiktheid is niet verhoogd.
Het medisch advies luidt:
Akkoord

De kans op overlijden is verhoogd.
Het medisch advies luidt:
Het risico is verhoogd (advies 
bevat ook mate van verhoging). 
De verzekeraar berekent een nieuwe 
premie, mede aan de hand van het 
medisch advies.

De kans op arbeidsongeschiktheid 
is verhoogd. De medisch adviseur 
kan speciale voorwaarden adviseren, 
bijvoorbeeld:
Een hogere premie, een uitslui-
tingsclausule voor een bepaalde 
aandoening of lichaamsdeel, een 
beperking van de looptijd van de 
verzekering en een verlenging van 
de wachttijd.

De kans op overlijden of arbeids-
ongeschiktheid is te groot.
Het medisch advies luidt:
Afwijzen

De medisch adviseur geeft  een 
medisch advies aan de verzekeraar 
over het risico. 
Hiervoor beoordeelt hij de kans 
(risico) dat de verzekeraar moet 
uitkeren omdat u overlijdt of niet meer 
kunt werken tijdens de looptijd van de 
verzekering.

Heeft  de medisch adviseur meer informatie nodig?

Als u alle vragen volledig beantwoordt kan de medisch 
adviseur meestal direct een advies uitbrengen. Soms 
hee ft de medisch adviseur meer informatie nodig.

De medisch adviseur kan op meerdere manieren meer 
informatie verzamelen.
1. Hij kan extra vragen stellen aan uzelf.
2. Hij kan u vragen een keuring te ondergaan.
3. Hij kan vragen stellen aan uw huisarts of specialist.

Over elk van de drie manieren staat hieronder een uitleg.

De medisch adviseur hee ft meer informatie nodig die u zelf kunt geven. 
U krijgt een brief met vragen of een vragenlijst toegestuurd, ook kunt u gebeld worden. 
Als u de vragen heeft  beantwoord, bekijkt de medisch adviseur opnieuw of hij voldoende informatie heeft .

De medisch adviseur wil graag precies weten hoe uw gezondheidstoestand is. Een medisch onderzoek (keuring) levert de informatie op die nodig is. 
Lees de brochure over een keuring boven de vragengrens. 
U krijgt een uitnodiging voor een keuring. In de uitnodiging staat hoe dat werkt en waarop u onderzocht wordt. 
De keuring wordt altijd gedaan door een arts die niet uw eigen huisarts is. Het kan soms enkele weken duren voordat u gekeurd kunt worden en 
de keuringsarts het keuringsrapport heeft  ingediend bij de medisch adviseur. Als de medisch adviseur het keuringsrapport hee ft ontvangen, kan hij 
meestal een medisch advies geven.

De medisch adviseur kan het risico alleen beoordelen als hij informatie heeft  van uw arts over de ziekte, klacht of aandoening. Hij wil weten wat 
er precies aan de hand is/was en hoe het in de loop van de tijd met u is gegaan. Uw arts mag die informatie alleen geven als u daar toestemming 
voor geeft . 
U krijgt een machtigingsformulier toegestuurd. Als u de machtiging ondertekent en terug heeft  gestuurd naar de medisch adviseur, 
mag uw arts de informatie aan de medisch adviseur sturen. De machtiging geldt alleen voor de ziekte, klacht of aandoening die op de 
machtiging staat vermeld. 
Pas als de medisch adviseur de machtiging heeft  ontvangen, kan hij de informatie opvragen bij uw arts. Dit kan soms enkele weken duren, afhankelijk 
van de snelheid van reageren van uw arts. Als de medisch adviseur de informatie heeft  ontvangen, kan hij meestal een medisch advies geven.
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