
 

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., 
 K.v.K. 08077009, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

 

Veelgestelde vragen Gezondheidsverklaring 

 

Hoe kan ik de medische beoordeling volgen? 

Wij houden u via e-mail op de hoogte. Verandert er iets? Dan krijgt u meteen een e-mail van ons. 

Bijvoorbeeld als wij medische gegevens opvragen of ontvangen van een arts. 

Kan ik mijn ingevulde gezondheidsverklaring later nog bekijken en uitprinten? 

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met de Medische Dienst van Woonfonds. U bereikt ze op 013 

462 30 12. Of via e-mail: gezondheid@woonfonds.nl. Zij zorgen ervoor dat u de gezondheids-

verklaring die u invulde krijgt. 

Mijn gezondheid verandert en de medische beoordeling is nog niet klaar. Moet ik dit doorgeven? 

Ja, dit moet u aan ons doorgeven. Dit heet mededelingsplicht. Geeft u de verandering niet door? Dan 

keren we misschien niet of minder uit. Met een verandering in uw gezondheidstoestand bedoelen 

wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, 

doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort. 

Wat gebeurt er als ik de gezondheidsverklaring niet eerlijk of volledig invul? 

Wij stellen in de gezondheidsverklaring veel vragen. En wij gaan er vanuit dat u deze eerlijk en 

volledig invult. Blijkt dat de informatie op uw gezondheidsverklaring niet juist of volledig is? Dan kan 

dit gevolgen hebben voor uw nabestaanden. We keren dan soms niet of minder uit. Meer hierover 

leest u in de productvoorwaarden. 

Ik heb een erfelijke aandoening. Moet ik dat doorgeven? 

Ja, maar alleen als u klachten en verschijnselen heeft van deze aandoening. Is het bekend dat u een 

erfelijke aanleg heeft voor een ziekte? Maar heeft u deze ziekte nog niet? Dan hoeft u dat niet door 

te geven. Meer informatie hierover leest u in onze brochure 'Medische beoordeling'.  

Ik heb kanker gehad. Moet ik dat doorgeven? 

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een regeling voor ex-kankerpatiënten. U hoeft namelijk niet altijd op de 

gezondheidsverklaring in te vullen dat u kanker had. Op de website van het Verbond van 

Verzekeraars leest u meer over deze regeling. Hier staat ook een checklist. Deze checklist helpt u of u 

moet invullen dat u kanker had. Lees hier de informatie van Woonfonds. 

Hoe gaat Woonfonds met mijn medische gegevens om? 

Medische gegevens en informatie vallen onder het medische geheim. Medewerkers die toegang 

hebben tot medische gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie staat in onze 

brochure 'Medische beoordeling'. In deze brochure staan uw rechten en plichten. Hierin staat 

bijvoorbeeld dat u het recht heeft om het medische dossier te lezen. En dat u het recht heeft op 

'eerste kennisgeving' en het recht om uw aanvraag opnieuw te laten beoordelen.  

Wat zijn mijn rechten en plichten rondom de medische beoordeling? 

In onze brochure 'Medische beoordeling' staan uw rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat 

u het recht heeft op 'eerste kennisgeving', om uw medische dossier te lezen en om uw aanvraag 

opnieuw te laten beoordelen. 

  

http://www.verzekerennakanker.nl/
http://www.verzekerennakanker.nl/
https://www.woonfonds.nl/-/media/woonfonds/files/klantenservice/overlijdensrisicoverzekering/WF-schone-lei.pdf
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Waar vind ik meer informatie over de medische beoordeling? 

Op de website van het Verbond van Verzekeraars leest u wat u kan en mag verwachten bij de 

medische beoordeling van een overlijdensrisicoverzekering: 

 Hoe werkt dat met de gezondheidsverklaring? 

 Meer informatie over een medische keuring 

Wat betekenen de termen verzekerde en verzekeringnemer? 

De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekeringnemer krijgt de polis en 

betaalt de premie. De verzekerde is de persoon die we verzekeren. Als de verzekerde overlijdt, keren 

we het verzekerd bedrag uit. Voordat de verzekering start, vult de verzekerde een gezondheids-

verklaring in. De verzekerde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer. 

 

 

 

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/longreads/gezondheidsverklaring
https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring/

