
De vragen beantwoorden die overeenstemmen met de bereikte evolutie. De vragen 8 tot 11 zullen volledig beantwoord worden tijdens 
het laatste onderzoek. De vaststelling van de tijdelijke werkongeschiktheid zal gebeuren rekening houdend met beroep en aard van de 
bezigheden van de gekwetste (toezicht, leiding, administratief werk, handarbeid...)

Gekweste

1. Naam Voornaam

 Straat Nr. Bus

 Postcode Plaats

 Beroep

2. Beschrijving van het letsel

 Desgevallend, vermelden of het over de actieve    of passieve zijde gaat

3. Datum  en uur                         van het eerste bezoek of van de eerste consultatie voor dit letsel?

4. Is dit letsel te wijten :  aan het aangegeven ongeval? 

  aan een aangeboren gebrek of aan een ziekelijke toestand van de gekweste?

5. Toegepaste medische behandeling? Voorziene duur?  

 Is er werkongeschiktheid?  Voorziene duur?  

 Werd er een gips gelegd   Voor hoelang? 

 Is er hospitalisatie? Voorziene duur?  

 Wordt een heelkundige ingreep overwogen?  

 Is er een bestendige invaliditeit te voorzien?  

 Zo ja, uit wat zal ze bestaan?

6. Bestaan er anatomische afwijkingen onafhankelijk van het aangegeven ongeval, voortspruitend

 uit een ziekelijke toestand? 

 uit een vorig ongeval? 

 Bestaat er daardoor een verzwaring van de gevolgen van het ongeval?

 In welke mate?

7. Mag men hopen op een volledige genezing?

8. Hoelang is de gekweste niet in staat geweest om zijn in het verzekeringsvoorstel aangegeven bezigheden en door de polis gedekte 
bezigheden uit te voeren?

 a.  volledig

  van tot

  omdat

 b. gedeeltelijk

  van tot

  omdat  

 • •

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

ja           neen

 • •  • •

 • •  • •
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  van tot

  omdat  

  van tot

  omdat  

9. Is er materiaal voor osteosynthese weg te nemen?

 Voorziene duur van werkongeschiktheid?

10. Heeft de verzekerde zijn gewone bezigheden volledig  hernomen?                

 Zo ja, op welke datum?

11. Kwam de genezing tot stand

 op een regelmatige wijze?

 of werd ze beïnvloed door van het ongeval onafhankelijke omstandigheden of ziekten?

12. Bijzondere opmerkingen     

 • •  • •

 • •  • •

ja          neen

 • •

ja           neen

Opgesteld te  , op                                                  De behandelende geneesheer

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer
 De gegevens van persoonlijke aard worden opgenomen in de bestanden van VIVIUM.  Deze kunnen gebruikt worden voor alle commerciële  
 doeleinden en het beheer van de verzekeringscontracten BODR.  De verzekerden hebben het recht deze gegevens in te zien en te wijzigen.   
 Eveneens hebben de verzekerden de mogelijkheid tot inzage van het openbaar register bijgehouden door de Commissie ter bescherming van de  
 persoonlijke levensfeer, onder identificatienummer 4.001.320.
 In het belang van een snel beheer van het dossier schadegevallen, verstrekken de verzekerden bij deze hun specifieke en formele instemming met  
 betrekking tot het gebruik van de hen aanbelangende medische informatie.

DATASSUR
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat VIVIUM het ESV Datassur persoonsgegevens meedeelt die relevant zijn in het exclusieve kader van de 
beoordeling van de risico’s en van het beheer van de contracten en desbetreffende schadegevallen.  Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft 
het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten.  Om 
dat recht uit te oefenen moet de persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen 
naar het volgende adres: Datassur, dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.
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