
Intakeformulier
Kind tot maximaal 24 maanden Overigen

Zwangeren

Nee

Andere

Ja On- en minvermogenkaart Particulier: 

Naam:

Geboortedatum:

Ziekten/afwijking van de hersenen/ruggemerg Ziekten/afwijking van de lever/galblaas/milt

Ziekten/afwijking aan de nier (o.a. dialyse), 
urinewegen inclusief urineblaas
Ziekten/afwijking aan de mannelijke/
vrouwelijke geslachtsorganen
Ziekten/afwijkingen van het bloedvormende 
organen (w.o. sikkelcellen, thalassemie)
Immunologische afwijking
Ziekten/afwijkingen van de huid
Psychische of psychiatrische aandoening

Ziekten/afwijkingen van de oren, neus, mond en keel

Ziekten/afwijking van de ademhalingswegen

Ziekten/afwijkingen van de bloedsomloop 
(hart, bloeddruk e.a.)
Ziekten/afwijking van het maagdarmkanaal

Ziekten/afwijkingen van botten/gewrichten/spieren, 
onderhuids weefsel en borst
Ziekten/afwijking van het hormonale systeem 
(schildklier, suikerziekte e.a.)

--

Voornaam:

Z.O.Z

SZF-nummer:

1.Was u eerder al verzekerd en waar?

2.Bent u lijdende aan één of meerdere van de volgende ziekten/afwijkingen? (Aanvinken)

3.  Uw lengte:

   Uw gewicht:

4.  Rookt u?     Nee     Ja  Zo ja, hoelang:

5.  Draagt u een bril/contactlenzen?:        Nee     Ja

a.  Laatste menstruatie:                 /                 /20         Regelmatig       Onregelmatig

b.  Hoeveelste zwangerschap (inclusief abortussen en miskramen)?:

c.  Hoe zijn de vorige zwangerschappen verlopen?    Normaal        Gecompliceerd

d.  Is reeds een zwangerschapsecho bij u gemaakt?        Nee    Ja    Wanneer:

e.  Resultaat:   Meerling    Afwijking bij het kind     Te groot/te klein voor zwangerschapsduur

          Anders

7.  Bent u in de laatste 5 jaren geopereerd of opgenomen?    Nee    Ja, wanneer?
                                          Naam specialist(en):
                                          Reden:

8. Wordt u binnenkort in het ziekenhuis geopereerd of opgenomen?:   Nee    Ja   R eden:

9. Wordt u binnenkort gedialyseerd?    Nee   Ja

10. Huidige klachten?:             Nee   Ja  Welke?

11. Doorgemaakte ziekten:   Nee   Ja  Welke?

12. Welke medicijnen gebruikt u of heeft u kort geleden gebruikt?:   Geen   Ja, welke?

13. Bij welke arts(en)/specialist(en) bent u onder behandeling?:   Geen

                                                                              Ja, Naam arts/specialist
14. Bent u zwanger?:     Nee       Ja        NVT

6.  Oogziekten:          Cataract      Glaucoom 

             Andere   



Zichtbare afwijking (vingers/teentjes vast aan elkaar, 6-de 

vinger, syndroom van Down, ontbreken van "poepgat"

Groeit het kind traag of juist te snel?

Andere afwijkingen:

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en niets te hebben verzwegen wat voor het 
aangaan van de verzekering van belang is. Hij/zij machtigt de behandelende arts(en) van de te verzekeren personen alle 
gewenste inlichtingen te verstrekken aan de Medische Dienst van de Stichting Staatsziekenfonds.

Naam:                                  Handtekening:

ID.nr./Paspoort-nr.                            Datum:
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