Lijst met medische
standaardvragen
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Voorbeeldvragen 2012

Alvorens verder te gaan:
wat u moet weten…
Het doel van de medische vragen
Om te weten welke
risico’s van medische
aard een persoon loopt,
vragen verzekeraars in
de eerste plaats aan die
persoon om een medische
vragenlijst in te vullen.
Een dergelijke vragenlijst
is voor de verzekeraar
noodzakelijk om het risico
te kunnen beoordelen
voordat hij besluit een
overeenkomst te sluiten en/
of er de voorwaarden van te
bepalen.

ÍÍ Die vragen moeten duidelijk en

niet voor interpretatie vatbaar zijn.
Verschillende persoonlijke elementen kunnen erin aan bod komen:
bijvoorbeeld de beroepsactiviteit,
de gezondheidstoestand, ondergane
operaties en behandelingen… Die
elementen betreffen de huidige
gezondheidstoestand en de medische voorgeschiedenis.

ÍÍ Op basis van de verstrekte

gegevens stelt de raadgevend
geneesheer het medische profiel
op en adviseert hij de verzekeringsonderneming over welk risico
zij loopt: aanvaarding onder de
beste voorwaarden, aanvaarding
onder bijzondere voorwaarden
(verhoogd tarief of franchise, bijzondere uitsluiting…), voorlopige
afwijzing, weigering…

ÍÍ Die medische vragenlijsten

bestaan voor verschillende
verzekeringstakken: gewaarborgd inkomen, schuldsaldoverzekering, groepsverzekering,
hospitalisatie…
Iedere tak heeft zijn specifieke
kenmerken en ieder product heeft
zijn eigen regels. Naargelang de
tak en naargelang het betrokken
product kan de gebruikte medische
vragenlijst variëren binnen dezelfde
onderneming en zeker tussen verzekeringsondernemingen.

ÍÍ Men moet voor ogen houden dat

ieder antwoord een stuk informatie bevat.
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ÍÍ De raadgevend geneesheer stelt

zijn evaluatie op aan de hand van
een totaalbeeld van de persoon.
De antwoorden moeten eerlijk,
volledig en zo nauwkeurig mogelijk zijn. De beoordeling wordt
gemaakt in het licht van alle elementen samen. Het is een geheel
van relevante elementen dat in
aanmerking genomen wordt om
het risico te evalueren.

In de praktijk lopen een dakwerker
en een bureaubediende immers
niet hetzelfde risico.

ÍÍ De aan de toekomstige verze-

kerde toegestuurde vragenlijst
vormt de eerste bron van informatie van medische aard voor de
verzekeraar. De gegeven antwoorden kunnen echter aanleiding zijn voor aanvullende vragen.

Uitwerking van modellen van duidelijke en courante vragen
Assuralia heeft een
niet-limitatieve lijst opgesteld
met vragen die terugkeren in
medische vragenlijsten.
De in aanmerking genomen
standaardvragen zijn duidelijk en
niet voor interpretatie vatbaar.
Die vragen komen vaak terug
in medische vragenlijsten die
aan verzekerde patiënten
gericht worden.
Elke vraag berust op een specifieke motivering.
Assuralia stelt die standaardvragen ter beschikking van zijn
leden met de bedoeling dat de
verzekeringsondernemingen
zich erdoor laten leiden.
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ÍÍ De niet-limitatieve lijst van

Assuralia bevat vragen die verband houden met de gezondheid
van de te verzekeren persoon.
In de praktijk bevatten de door de
verzekeraar gebruikte vragenlijsten
ook vragen van administratieve
aard, zoals vragen met betrekking
tot de identiteit van de te verzekeren persoon (adres, rekeningnummer, taal…) of tot het sociale
statuut (zelfstandige of werknemer). Die (voor de hand liggende)
vragen maken geen deel uit van de
lijst van Assuralia.
De door de verzekeraar gebruikte
vragenlijst kan ook betrekking
hebben op kenmerken van het
gewenste verzekeringsproduct
of de andere betrokken verzekeringsproducten. Die vragen hebben
geen invloed op de gezondheid
als dusdanig en maken dus geen
deel uit van de lijst van Assuralia,
maar in de praktijk komen ze ook
voor bij de door de verzekeraars
gestelde vragen.

ÍÍ De volgende structuur is

opgesteld door Assuralia, maar
iedere vragenlijst is verschillend
en iedere verzekeraar kan de
samenstelling ervan vrij bepalen.
Dit is de door Assuralia gevolgde
structuur in zijn lijst met
standaardvragen:

Inlichtingen betreffende
1. het beroep
2. lengte, gewicht en gewoontes
3. de huidige gezondheidstoestand
4. de arbeidsongeschiktheid
5. aandoeningen of ongevallen
6. een behandeling
7. onderzoeken
8. een hospitalisatie of een operatie

De vragenlijst is onderdeel van de strategie van de
verzekeraar

Het is niet de bedoeling van
Assuralia om de vragen van
deze lijst verplicht te maken.
Ze kunnen beschouwd
worden als een model
voor de vragen die de
verzekeringsondernemingen in
hun vragenlijsten opnemen.

Met andere woorden, iedere
onderneming beslist onafhankelijk
welke vragen ze stelt aangezien
de aard van de vragen afhangt van
de gevoerde strategie, van het
acceptatie- en tariferingsbeleid, van
het betrokken verzekeringsproduct
en van de algemene voorwaarden van
iedere verzekeringsonderneming. De
concurrentie leidt tot verschillende
vragenlijsten. De verzekeraars kiezen
dus of ze uit de standaardvragen
van Assuralia putten dan wel andere
vragen stellen die te rechtvaardigen
zijn gelet op het te dekken risico. Het
is ook daarom dat de voorbeelden van
antwoorden slechts suggesties zijn en
geen standaardantwoorden.
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Assuralia raadt aan kwaliteitsvolle vragenlijsten te
gebruiken

Behalve dat Assuralia standaardvragen
heeft uitgewerkt, raadt het de
verzekeringsondernemingen met klem
aan “kwaliteitsvolle” vragenlijsten te
gebruiken:

•
•
•
•
•

•

•
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de opmaak van de vragenlijst is
duidelijk;
het formulier biedt voldoende
plaats om te antwoorden;
de vragen zijn ondubbelzinnig
geformuleerd;
de gebruikte terminologie is
gemakkelijk te begrijpen;
de vragen zijn relevant ten
aanzien van het te dekken risico
en zijn gegrond;
de voorgestelde antwoordmogelijkheden zijn zeker en
concreet;
de vragen zijn opgesteld
met inachtneming van de
reglementering.1

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie…
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1. Inlichtingen betreffende
het beroep
Huidig beroep/functie
Eventuele bijkomende beroepsactiviteit
Beschrijving van de beroepsactiviteit en percentage aan administratief
werk2
Bent u van beroep moeten veranderen wegens gezondheidsredenen?
Zo ja,

Wegens welke gezondheidsredenen?
Wanneer?

Vroeger beroep

2
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Daaronder wordt verstaan iedere vorm van zittend bureauwerk.

2. Inlichtingen betreffende
lengte, gewicht en gewoontes
Gewicht? … kg
Lengte? … cm
Is uw gewicht veranderd met meer dan 5 kg (vermeerderd of verminderd)
gedurende de vijf laatste jaren (behalve zwangerschap)? Ja of neen?
Zo ja,

Met hoeveel kg (+ of -)?
Redenen voor de verandering?

Hebt u een medisch advies gekregen of hebt u een behandeling gevolgd
ten gevolge van uw gewicht? Ja of neen?
Zo ja, graag wat meer uitleg: …
Vermeld uw bloeddruk als u die kent
Bovenwaarde: …
Onderwaarde: …
Hebt u (uitgezonderd vakantie) gedurende meer dan drie maanden
buiten Europa verbleven, of bent u van plan dit te doen tijdens de
komende twaalf maanden? Ja of neen?
Zo ja,

In welk land?
Wanneer?
Om welke reden(en)?
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Beoefent u een sport? Ja of neen?
Zo ja,

Welke sport(en)? (eventueel met een lijst met voorbeelden)
Hoe vaak beoefent u die sport?

Doet u aan sport in competitieverband? Ja of neen?
Zo ja,

Welke soort competitie?
Hoe vaak?

Hebt u een hobby? Ja of neen?
Zo ja,

Welke hobby(’s)? (eventueel met een lijst met voorbeelden)

Drinkt u alcohol? Ja of neen?
Zo ja, een schatting van de wekelijks verbruikte hoeveelheid
wijn?			

… glazen gemiddeld per week

bier? 			

… glazen gemiddeld per week

sterkedrank of aperitief?

… glazen gemiddeld per week

Hebt u in het verleden gemiddeld meer alcohol gedronken? Ja of neen?
Zo ja, een schatting van de vroegere wekelijkse hoeveelheid
wijn?			

… glazen gemiddeld per week

bier? 			

… glazen gemiddeld per week

sterkedrank of aperitief?

… glazen gemiddeld per week

Tijdens welke periode?
Hebt u uw verbruik moeten beperken of stopzetten wegens gezondheidsredenen?
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Rookt u? Ja of neen?
Zo ja, dagelijkse hoeveelheid
sigaretten?			

… gemiddeld per dag

sigaren? 			

… gemiddeld per dag

pijpen? 			

… gemiddeld per dag

Indien niet, hebt u vroeger regelmatig gerookt? Ja of neen?
Zo ja,

Tijdens welke periode?
Gemiddelde maandelijkse hoeveelheid:
… pakjes sigaretten per maand
Wanneer bent u gestopt?
Bent u gestopt wegens gezondheidsredenen?

Gebruikt u verdovende middelen (drugs, hallucinerende
middelen…)? Ja of neen?
Zo ja,

Welke? (eventueel met een lijst met voorbeelden 			
waaronder ook methadon)
Hoeveelheid/Frequentie?

Indien niet,

Gebruik in het verleden? Ja of neen?
Zo ja,

Welke? (eventueel met een lijst met voorbeelden 		
waaronder ook methadon)
Tijdens welke periode?
Hoeveelheid/Frequentie?

Hebt u een medisch advies gekregen of hebt u een behandeling gevolgd ten
gevolge van uw gebruik - van tabak
- van alcohol
- van verdovende middelen
(drugs, hallucinerende middelen...)?
Ja of neen?
Zo ja, graag wat meer uitleg: …
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3. Inlichtingen betreffende de huidige
gezondheidstoestand
Hebt u momenteel weet van gezondheidsproblemen? Ja of neen? 3
Zo ja,

Welke zijn de problemen?
Sinds wanneer doen die zich voor?

Voelt u zich in goede gezondheid? Ja of neen? 3
Indien niet,

Welke zijn de problemen?
Sinds wanneer doen die zich voor?

Hebt u een handicap of bent u invalide? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Sinds wanneer?
Om welke reden(en)?
Percentage?

Hebt u momenteel weet van een ziekte of een aandoening waaraan
u lijdt? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Sinds wanneer?

3
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Deze vragen worden bij voorkeur samen met andere, meer nauwkeurige vragen gesteld.

Voor vrouwen: bent u zwanger? Ja of neen?
Zo ja,

Hoeveel maanden?
Hebben er zich complicaties voorgedaan verbonden met die
zwangerschap? Ja of neen?
Zo ja,

Welke complicatie(s)?
Wanneer?
Gevolgde behandeling?
Huidige toestand
(behandeling aan de gang, genezing, gevolgen…)?

Hebt u gedurende de afgelopen twaalf maanden een arts geraadpleegd?
Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Waarom?

Hebt u binnen de drie volgende maanden een afspraak met een arts?
Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Waarom?
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Draagt u een prothese of een implantaat (osteosynthesemateriaal:
metaal, plaat, pen, schroef...)? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Waar?

Hebt u hulp nodig van een derde voor de uitvoering van dagelijkse taken
(bijvoorbeeld om te eten, u aan te kleden, u te verplaatsen, u te wassen,
naar het toilet te gaan)? Ja of neen?
Zo ja,

Om welke reden(en)?
Voor welke activiteit(en)?
Hoeveel uren per dag ongeveer?
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4. Inlichtingen betreffende de
arbeidsongeschiktheid
Bent u momenteel arbeidsongeschikt? Ja of neen?
Zo ja,

Bent u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? … %
Sinds wanneer?
Waarom?

Bent u tijdens de afgelopen vijf jaar volledig of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt geweest gedurende meer dan drie weken? Ja of neen?
Zo ja,

Waarom?
Wanneer?
Huidige toestand?
(volledige of gedeeltelijke genezing of in behandeling, gevolgen…)

Ontvangt u momenteel een invaliditeits- of
arbeidsongeschiktheidsvergoeding? Ja of neen?
Zo ja,

Een volledige of gedeeltelijke? … %
Waarom?
Sinds wanneer?
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5. Inlichtingen betreffende
ziekten of ongevallen
Ziekte
Lijdt (of hebt u geleden) aan een of meerdere ziekten (voorbeelden
hieronder)? Ja of neen?
Zo ja,
gelieve te
preciseren:

Om welke ziekte het gaat.
Op welk ogenblik de ziekte zich heeft voorgedaan.
Welke de gevolgde of geplande behandeling (raadpleging, 		
operatie…) en de duur ervan zijn.
Welke de ondergane of geplande onderzoeken zijn.
Welke de huidige toestand is (totale of gedeeltelijke 		
genezing, in behandeling, gevolgen…).		
Indien u genezen bent, de datum van genezing.

ÍÍKanker of kwaadaardige aandoeningen, ÍÍAandoeningen van het
Verduidelijk welk lichaamsdeel is aangetast.

ÍÍAandoeningen van het zenuwstelsel,
Bijvoorbeeld: krampen, verlamming,
evenwichtsstoornissen, bewustzijnsverlies,
gezichtsstoornissen, epilepsie, multiple sclerose,
hersenbloeding, Parkinson, Alzheimer, chronische
hoofdpijnen, andere…?

ÍÍAandoeningen van het
ademhalingsstelsel,

Bijvoorbeeld: longtuberculose, chronische
bronchitis of hoest, astma, andere…?
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spijsverteringsstelsel,

Bijvoorbeeld: maag- of darmzweren, problemen
met de slokdarm, dikke darm of endeldarm,
chronische diarree, chronische constipatie,
chronische gastro-enteritis, leveraandoeningen,
galblaasaandoeningen (galstenen),
alvleesklieraandoeningen, geelzucht (hepatitis),
cirrose, maagbreuk, ziekte van Crohn, andere…?

ÍÍAandoeningen van het
bloedsomloopstelsel,

Bijvoorbeeld: pijn in de borst, infarct,
hartgeruis, hartkloppingen, benauwdheid,
kransslagaderaandoening, bloeddrukproblemen,
arteriosclerose, aangeboren afwijking, embolie,
trombose, arteriitis, spataders, flebitis, oedeem,
andere…?

ÍÍAandoeningen van de urinewegen,
Bijvoorbeeld: prostatitis, aanwezigheid van
bloed/ suiker/proteïnen/etter in de urine,
incontinentie, aandoening van de nieren,
niersteenkolieken, blaasontsteking, nierstenen,
andere…?

ÍÍOogaandoeningen,
Bijvoorbeeld, gezichtsproblemen (aard en graad),
glaucoom (groene staar), cataract (grijze of
grauwe staar), andere…?
Beschrijf in detail de problemen, de graad per
oog (en maak een onderscheid tussen het linkse
en het rechtse oog).

ÍÍNeus-, keel- en ooraandoeningen,
Bijvoorbeeld: sinusitis, doofheid,
gehoorproblemen, neusafwijking, oorsuizen,
andere…? Bij problemen met de oren, de aard
en de mate van de afwijkingen preciseren (en een
onderscheid maken tussen het linkeroor en het
rechteroor).

ÍÍMond-, kaak- en tandaandoeningen,
Bijvoorbeeld: malocclusie, parodontitis,
andere…?

ÍÍHuidaandoeningen,
Bijvoorbeeld: eczeem, herpes, cyste, psoriasis,
melanoom, andere…?

ÍÍAandoeningen van het metabolisme,
Bijvoorbeeld: diabetes (suikerziekte),
schildklieraandoeningen, hoge cholesterolwaarden,
andere…?

ÍÍBloedaandoeningen,
Bijvoorbeeld: anemie (bloedarmoede), leukemie,
hemofilie, andere…?

ÍÍAandoeningen van de beenderen,

gewrichten en van het spierstelsel en
het skelet,
Bijvoorbeeld: reumatologische aandoeningen,
lumbago, discushernia, scoliose, ischias, artrose,
artritis, osteomyelitis, osteoporose, breuken,
spieraandoeningen, aandoeningen aan de
ligamenten, aan de meniscussen, aan de pezen,
andere…?

ÍÍGynaecologische aandoeningen of
aandoeningen aan de borsten,

Bijvoorbeeld: baarmoederaandoeningen, cyste op
de eierstokken of eileiders, tumoren in de borsten,
borsthypertrofie of -afwijking, andere…?

ÍÍPsychiatrische aandoeningen of
psychologische problemen,

Bijvoorbeeld: depressie, psychose,
persoonlijkheidsproblemen, gedragsstoornissen,
poging tot zelfmoord, chronische angst
(angstgevoel, stress, overbelasting), andere…?

ÍÍBesmettelijke of parasitaire
aandoeningen,

Bijvoorbeeld: HIV-besmetting, aids, malaria,
seksueel overdraagbare aandoeningen,
mononucleose, sepsis, brucellosis, andere…?

ÍÍAndere aandoeningen, gezondheidsklachten, handicaps of vormen van
invaliditeit?
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Ongeval
Hebt u een ongeval gehad met lichamelijke letsels tot gevolg?
Ja of neen?
Zo ja,
gelieve te
		
preciseren:
		

De datum van het ongeval.
Het/de opgelopen lichamelijke letsel(s).
De gevolgde of geplande behandeling (raadpleging,
operatie…) en de duur ervan.

		

De ondergane of geplande onderzoeken

		

De huidige toestand (totale of gedeeltelijke genezing, in 		
behandeling, gevolgen…).

		

Indien genezen, de datum van genezing.

Indien het om een hersentrauma gaat, ging het ongeval gepaard met
bewustzijnsverlies of een coma? Ja of neen?
Zo ja,
gelieve te
preciseren:
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Duur van het bewustzijnsverlies of van de coma?

6. Inlichtingen betreffende
een behandeling 4
Behandeling met geneesmiddelen
Hebt u geneesmiddelen5 gebruikt of inspuitingen gekregen gedurende de
afgelopen drie maanden? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Wanneer?
Waarom?
Gebruik op eigen initiatief of op geneeskundig voorschrift?

Hebt u gedurende de afgelopen vijf jaar geneesmiddelen ingenomen
(of inspuitingen gekregen) gedurende meer dan drie opeenvolgende weken?
Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Waarom?
Gedurende welke periode?
De huidige toestand (totale of gedeeltelijke genezing, in
behandeling, gevolgen)?

Neemt u regelmatig pijnstillers, slaapmiddelen of tranquilizers?
Ja of neen?
Zo ja,

4

5

Welke?

Sommige vragen zijn zeer gericht. Ze kunnen immers betrekking hebben op specifieke
verzekeringsproducten (bijvoorbeeld, een verzekering voor de dekking van tandverzorging of een
verzekering voor de dekking van ambulante zorgen…).
Onder geneesmiddel wordt verstaan: comprimés, tabletten, zakjes, siropen, zetpillen, inhalaties,
intramusculaire of intraveneuze inspuitingen of baxters…
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Andere behandelingen
Hebt u gedurende de afgelopen twaalf maanden wegens een gezondheidsprobleem een dieet of een bijzondere behandeling ondergaan?
Zo ja,

Welk soort behandeling/dieet? Bijvoorbeeld: kinesitherapie,
logopedie, psychotherapie, homeopathie, acupunctuur,
chiropraxie/osteopathie…
Waarom?
Nog in behandeling? Ja of neen?
Indien niet,

Datum einde van de behandeling?

Ondergaat u momenteel een behandeling van de tanden (orthodontie
inbegrepen) of een stomatologische behandeling?
Of is een behandeling gepland? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Waarom?
Geplande datum einde van de behandeling?

Hebt u valse tanden of tanden die ontbreken? Hoeveel? (wijsheidstanden
niet inbegrepen)
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Hebt u gedurende de afgelopen vijf jaar wegens een gezondheidsprobleem
een behandeling ondergaan (andere dan behandeling met geneesmiddelen)
gedurende meer dan drie opeenvolgende weken? Ja of neen?
Zo ja,

Welke? Bijvoorbeeld: kinesitherapie, logopedie, psychotherapie,
homeopathie, acupunctuur, chiropraxie/osteopathie…
Waarom?
Periode?
De huidige toestand (totale of gedeeltelijke genezing, in
behandeling, gevolgen)?

Hebt u een behandeling met stralen (radiotherapie) of chemotherapie
ondergaan? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Waarom?
Wanneer?

Hebt u al een bloedtransfusie ondergaan? Ja of neen?
Zo ja,

Waarom?
Wanneer?
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7. Inlichtingen betreffende
onderzoeken
Hebt u tijdens de afgelopen vijf jaar een bloedafname ondergaan?
Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Waarom?
Vastgestelde problemen? Ja of neen?
Zo ja,

Welke? (bijvoorbeeld, hoge suiker- of
cholesterolwaarden, andere…?)

Is tijdens de afgelopen vijf jaar uw urine onderzocht? Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Waarom?
Vastgestelde problemen? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?

Voor mannen: hebt u de afgelopen vijf jaar een PSA-test ondergaan
(Prostaat Specifiek Antigeen)? Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Vastgestelde problemen? Ja of neen?
Zo ja,
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Welke?

Hebt u al een test ondergaan ter opsporing van aids, hepatitis B of
hepatitis C waarvan het resultaat positief (abnormaal) is? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Wanneer?

Hebt u de afgelopen vijf jaar een gespecialiseerd onderzoek ondergaan?
Ja of neen?
Zo ja,

Welke? Bij voorbeeld: radiologie (X-stralen), magnetische
resonantie (MR), scanner, echografie, endoscopie,
electrocardiogram (onderzoek van het hart), electroencefalogram (onderzoek van de hersenen), andere…
Wanneer?
Waarom?
Vastgestelde problemen? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
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8. Inlichtingen betreffende een
hospitalisatie of een operatie
Moet u tijdens de twaalf volgende maanden in het ziekenhuis opgenomen
worden? Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Waarom?

Bent u de afgelopen tien jaar verzorgd in een ziekenhuis6? Ja of neen?
Zo ja,

Wanneer?
Waarom?
Hoelang?
Huidige toestand
(totale of gedeeltelijke genezing, in behandeling, gevolgen)?

Hebt u al een louter esthetische operatie ondergaan (neus, buik, borsten,
oogleden…) of is zo’n operatie gepland? Ja of neen?
Zo ja,

Welke?
Waarom?
Wanneer?
Duur van de hospitalisatie?
Huidige toestand?

6
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Onder ziekenhuis wordt verstaan iedere instelling voor medische verzorging, hospitaal, kliniek,
met inbegrip van psychiatrische instellingen waar patiënten worden verzorgd of verblijven ten
gevolge van hun gezondheidstoestand teneinde de ziekte te behandelen of te verzachten, de
gezondheidstoestand te herstellen of te verbeteren, of de letsels te stabiliseren.
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Als u meer wilt weten over het gebruik van de medische
gegevens door de verzekeraar,
kunt u de brochure van Assuralia raadplegen die als titel
heeft:

De bescherming van uw medische
gegevens bij de verzekeraar
Ook beschikbaar op de website www.assuralia.be

de Meeûssquare, 29
1000 Brussel
Tel: +32 2 547 56 11 Fax: +32 2 547 56 01
www.assuralia.be info@assuralia.be

