
Aanvraag indicatie of advies - Medische vragen voor de burger 
 
Waarom medische vragen? 
Uw gemeente zal voor u een advies aanvragen bij Argonaut. Om een advies Studietoeslag te kunnen geven heeft 
Argonaut ook informatie nodig over uw medische situatie. Deze vragenlijst wordt aan het Argonaut verzonden 
zodat Argonaut kan vaststellen welke belemmeringen u heeft door uw ziekte of handicap. 
 
Medisch geheim 
Argonaut gaat altijd vertrouwelijk met uw medische gegevens om. Argonaut gebruikt de antwoorden op deze 
vragen alleen om de aanvraag van het advies of de indicatie te beoordelen. 
 
Rapporten over uw medische situatie 
Heeft u rapporten of verslagen over uw medische situatie in uw bezit? Dan wil de verzekeringsarts die 
graag zien. Hij kan uw situatie dan sneller beoordelen. Maak kopieën van uw rapporten of verslagen. Zet 
op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer. Let op: u hoeft geen informatie op te vragen bij uw 
huisarts of behandelaar. Als het nodig is, vraagt de verzekeringsarts deze informatie zelf op. 
 
Wat moet u doen? 
Vul dit formulier met de medische vragen in. Onderteken het formulier en doe het samen met eventuele 
bijlagen in een gesloten envelop. Schrijf op de envelop ‘Medisch geheim’ en uw burgerservicenummer. 
Geef de envelop vervolgens aan uw contactpersoon van de gemeente. Uw gemeente stuurt het 
aanvraagformulier dan samen met de eventuele bijlagen en uw envelop met medische gegevens naar 
Argonaut. 
Wilt u hulp bij het invullen van dit formulier? Vraag dit aan uw contactpersoon bij uw gemeente. 
 
Na de aanvraag 
Nadat Argonaut de aanvraag heeft ontvangen, krijgt u misschien een uitnodiging voor een gesprek met een 
verzekeringsarts. Hij bespreekt uw gezondheidssituatie met u. Soms vindt er ook een lichamelijk 
onderzoek plaats. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. 
 
Burgerservicenummer 
 
 
 
Voorletters en achternaam 
 
 
 
Adres 
 
 
 
Geboortedatum 
 
 
 
Naam gemeente en referentienummer 
Gemeente invullen  
 
Door gemeente aangevraagde gegevens 
Advies Studietoeslag 
 
 
 
 



 
 
Medische gegevens 

Welke ziekte of handicap heeft u? 

________________________________________________________________________________ 

Welke belemmeringen heeft u door uw ziekte of handicap? 

________________________________________________________________________________ 

Gebruikt u medicijnen waardoor u belemmeringen heeft bij werk? 

________________________________________________________________________________ 

Hoeveel uur denkt u dat u per week kunt werken? 

________________________________________________________________________________ 

Denkt u dat u binnen 6 maanden herstelt van uw ziekte of handicap? 
0 Ja 
0 Nee 
 
Door wie is uw ziekte of handicap vastgesteld? 

Naam arts 1 

________________________________________________________________________________ 

Soort arts 

________________________________________________________________________________ 

Vastgesteld op (datum) 

________________________________________________________________________________ 

Naam arts 2 

________________________________________________________________________________ 

Soort arts 

________________________________________________________________________________ 

Vastgesteld op (datum) 

________________________________________________________________________________ 

Wie is uw huisarts? 

Naam huisarts 

________________________________________________________________________________ 

Adres 

________________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats 

________________________________________________________________________________ 

  



Bent u onder behandeling bij 1 of meer medisch specialisten of een psycholoog? 

0 Ja > Vul de gegevens van de specialist(en) in. 

0 Nee 

Naam specialist 1 

________________________________________________________________________________ 

Soort specialist 

________________________________________________________________________________ 

Adres 

________________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats 

________________________________________________________________________________ 

Naam specialist 2 

________________________________________________________________________________ 

Soort specialist 

________________________________________________________________________________ 

Adres 

________________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats 

________________________________________________________________________________ 

Welke voorschriften en adviezen heeft u gekregen voor uw ziekte of handicap? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bent u ooit voor uw ziekte of handicap in dagbehandeling geweest of opgenomen in een 
ziekenhuis of instelling? 
0 Nee > Ga verder met de ondertekening. 
0 Ja > Vul de gegevens van de opname in. 
 
Naam ziekenhuis of instelling 

________________________________________________________________________________ 

Jaar van opname 

________________________________________________________________________________ 

Reden van opname 

________________________________________________________________________________ 

  



Machtiging voor het inzien van uw medische gegevens 
Heeft u in de afgelopen 6 maanden een Beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd? Dan hebben wij 
een dossier met uw medische gegevens. Deze gegevens kunnen wij misschien ook gebruiken als de 
gemeente een indicatie of advies voor u aanvraagt. 
Als de verzekeringsarts van Argonaut uw medische gegevens opnieuw kan gebruiken, dan hoeft u niet 
opnieuw een medisch onderzoek bij Argonaut te krijgen. Ook kunnen wij de aanvraag van de indicatie of het 
advies dan sneller en beter beoordelen. 
 
Heeft u in de afgelopen 6 maanden een Beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd? 
0 Nee > Ga verder met de ondertekening. 
0 Ja 
 
Gaat u ermee akkoord dat Argonaut deze medische gegevens opnieuw gebruikt voor de beoordeling 
van diensten die de gemeente voor u aanvraagt? 
0 Ja, ik ga akkoord. 
0 Nee, ik ga niet akkoord. 
 
Ondertekening 

Ondertekening door 

0 Uzelf 

0 Wettelijk vertegenwoordiger > Vul naam en telefoonnummer in. 

Naam wettelijk vertegenwoordiger 

________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer wettelijk vertegenwoordiger 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening 

 

Datum 


