Aanvullend Medisch Onderzoek
Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering

Er is een verzekering aangevraagd bij Zwitserleven. Deze verzekering keert bij uw overlijden een bedrag uit dat
hoger is dan € 500.000. Daarom vraagt Zwitserleven u een verkorte gezondheidsverklaring voor een levensverze
kering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) in te vullen en een aanvullend medisch onderzoek te ondergaan.
Dit is nodig om de voorwaarden van de verzekering te kunnen bepalen.
Wie mag het aanvullend medisch onderzoek uitvoeren?
Een onafhankelijke arts mag het onderzoek uitvoeren. Dat betekent dat het geen arts van Zwitserleven mag zijn
of een arts die u kent of heeft gekend. Of u laat het onderzoek door een keuringsinstantie uitvoeren. Dan kunt u
uitsluitend bij één van de volgende keuringsinstanties terecht:
• Meditel: telefoonnummer 0900-2021040, www.meditel.nl.
• PreMeo: telefoonnummer 023-5625744, www.premeo.nl (onderzoek kan bij u thuis plaatsvinden).
• Medimark: telefoonnummer 0800-6334627 (gratis), www.medimark.nl.
Deze keuringsinstanties zijn onafhankelijk van Zwitserleven.
Wie betaalt de kosten van dit onderzoek?
Zwitserleven betaalt de kosten van het onderzoek. De arts die het onderzoek uitvoert dient de nota in bij
Zwitserleven.
Wat wordt er onderzocht in het aanvullend medisch onderzoek?
Tijdens het aanvullend medisch onderzoek wordt onder meer uw bloed en urine onderzocht. Het is belangrijk dat u
voor het bloedonderzoek nuchter bent. Dat betekent dat u vier uur voor het onderzoek niets meer gegeten of
gedronken mag hebben, met uitzondering van water.
Ook zal uw bloed op HIV-antistoffen getest worden en er wordt een E.C.G. (hartfilmpje) gemaakt.
Als de keurend arts het nodig vindt, zal een inspannings-E.C.G. en een X-thorax (longfoto) worden gemaakt.
Wat gebeurt er met de gezondheidsverklaring en de uitslagen van het onderzoek?
De medisch adviseur van Zwitserleven beoordeelt uw verkorte gezondheidsverklaring voor een levensverzekering
(zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) en de uitslagen van het medisch onderzoek. Het kan zijn dat de medisch
adviseur aanvullende informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld informatie van artsen die u behandelen of van een
andere verzekeringsmaatschappij. Mocht dat nodig zijn, dan wordt eerst toestemming aan u gevraagd. Op basis
van alle medische gegevens stelt de medisch adviseur een advies op voor Zwitserleven. Dit advies geeft aan of
u in aanmerking komt voor de verzekering onder standaard voorwaarden. Het advies kan ook zijn om u niet als
verzekerde te accepteren, of aanvullende voorwaarden te stellen, of een verhoogde premie te vragen. U krijgt dan
hierover een brief van de medisch adviseur waarin u uitlegt krijgt over het medisch advies.
Wilt u het advies als eerste horen?
U heeft het recht het medisch advies als eerste te horen. Dit heet ‘het recht op eerste kennisneming’. Hiervoor
stuurt u een brief naar de medisch adviseur. Hierin geeft u aan dat u als eerste het medisch advies wilt horen als
u niet de aangevraagde verzekering kunt afsluiten op normale voorwaarden. Nadat u het advies heeft ontvangen
geeft u op een machtiging aan of het advies doorgegeven mag worden aan Zwitserleven. Mag het medisch advies
niet doorgegeven worden? Dan is er geen verzekering mogelijk. Geeft u wel toestemming? Dan gaat Zwitserleven
het medisch advies verwerken. Houdt u er rekening mee dat deze procedure vertragend werkt.
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Wat neemt u mee naar het onderzoek?
De arts heeft voor het onderzoek de volgende documenten van u nodig:
• Uw legitimatiebewijs: bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs.
• Brief en onderzoeksformulier voor de keurende arts.
Het is belangrijk dat u alle bovengenoemde documenten meeneemt. Het onderzoek kan anders niet plaatsvinden.

Meer weten?
In de brochure ‘U moet gekeurd worden! En nu?’ leest u meer over medische keuringen en onderzoeken. Deze
brochure kunt u vinden op www.zwitserleven.nl/overlijdensrisicoverzekering
Wat te doen als u geen onderzoek wilt?
Wilt u geen medisch onderzoek, laat dat ons weten. Wij zullen uw aanvraag dan niet verder behandelen.
Wacht niet te lang met een afspraak maken
Maakt u zo snel mogelijk een afspraak voor het onderzoek?
Pas nadat wij het advies van de medisch adviseur hebben ontvangen, kunnen wij uw aanvraag voor de verzekering
verder in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet,

Zwitserleven
Afdeling Medische Zaken

Bijlage:
• Brief en onderzoeksformulier voor de keurend arts
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Aan de keurend arts
Geachte collega,
Hierbij verzoek ik u ten behoeve van de medische acceptatie voor een Zwitserleven een aanvullend medisch
onderzoek uit te voeren,
met de volgende inhoud:
• Korte anamnese en lichamelijk onderzoek volgens het bijgevoegde formulier.
• Uitgebreid bloedonderzoek (nuchter) volgens het bijgevoegde formulier.
• Urine-onderzoek volgens het bijgevoegde formulier.
• E.C.G. in rust (inspannings-E.C.G. op indicatie, door u te beoordelen).
• X-thorax op indicatie ( bij longafwijkingen, meer dan twintig sigaretten per dag of meer dan twintig pack-year).
De levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland verlangen sinds 1988, met instemming van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, een bloedonderzoek bij aanvragen voor een individu
ele levensverzekering met een overlijdensrisico van € 250.000 of meer. Dit bedrag is vastgelegd in de Wet Medi
sche Keuringen. Tot de standaardprocedure behoort een test op HIV-antistoffen.
Wilt u het keuringsformulier en nota naar mij opsturen?
Zwitserleven
Ter attentie van de Medisch adviseur
Antwoordnummer 11
1800 VB Alkmaar.
Wilt u de identiteit van de verzekerde vaststellen door middel van inzage in een geldig legitimatiebewijs en deze
gegevens noteren op het onderzoeksformulier?
Ik dank u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Zwitserleven

Eric Groenewegen
Medisch adviseur
Bijlage:
• Formulier aanvullend medisch onderzoek
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Betreffende
Naam
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum

Adres
Woonplaats

In te vullen door de arts
Keuringstijdstip

Keuringsdatum
Welke indruk maakt
betrokkene op u
cm

Lengte

Gewicht

Bloeddruk zittend of liggend Eerste bepaling

kg
Tweede bepaling

Bloedonderzoek
Is de verzekerde nuchter

Ja

Nee

HIV (Elisa)1
CRP

mg/l

Glucose

mmol/l

Cholesterol

mmol/l

HDL-cholesterol

mmol/l

Triglyceriden

mmol/l

Gamma-GT

U/l

Urineonderzoek
Eiwit

Glucose

Kleur

Indien eiwit positief dan inclusief sediment:
Cotinine

Rookt de verzekerde? Zo ja, dan is deze bepaling niet nodig.

Overige onderzoeken
Vindt u afwijkingen bij percussie (vergroting) of auscultatie
(omschrijving en gradering van geruisen) van het hart

1

Indien de HIV-test positief uitvalt, dient deze herhaald te worden en een herhaald
positieve uitslag dient bevestigd te worden door een Western Blot-test, uit te voeren
door het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusie te Amsterdam, dan wel
door één van de centra waarmee uw laboratorium een reguliere relatie heeft.

E.C.G. in rust (inspannings E.C.G. alleen op indicatie,
door u te beoordelen), bevindingen

X-thorax op indicatie; bij longafwijkingen, meer dan twintig
sigaretten per dag of meer dan twintig peak- year, bevindingen

Keuringsuitslagen
De medisch adviseur stuurt een kopie van de keuringsuitslagen naar de verzekerde.
Wil de verzekerde geen uitslagen ontvangen? Kruis dat dan hier aan

Identiteit en ondertekening
Identiteit van de verzekerde
vastgesteld aan de hand van

Geldig paspoort

Geldige Europese identiteitskaart

Uitgegeven onder nummer
Datum afgifte
Plaats afgifte
Handtekening en stempel
keurend arts
Honorarium

€

(conform NZA-tarieven)

IBAN (rekeningnummer)

Onder vermelding van

Ten name van

Te

Plaats

Datum

Handtekening verzekerde

Zwitserleven, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar. Tel. 020 - 578 35 00.

Geldig Nederlands rijbewijs

