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In aanvulling op de Algemene Voorwaarden
ZelfstandigVerzekerd zijn deze Aanvullende
Voorwaarden van toepassing. De Algemene
Voorwaarden ZelfstandigVerzekerd, voorzover
daarvan in deze Aanvullende Voorwaarden niet
nadrukkelijk wordt afgeweken, zijn onverkort van
toepassing op deze dekking voor Critical Illness.

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan
onder:

1.1 Verzekerd kapitaal
Het bedrag op basis waarvan de eenmalige uitkering
wegens Critical Illness wordt verleend.

1.2 Critical Illness
Onder Critical Illness worden uitsluitend de volgende
specifiek omschreven aandoeningen verstaan:

Kanker
Een ziekte die zich kenmerkt door de aanwezigheid
van een kwaadaardige tumor gekarakteriseerd door
de abnormale groei en verspreiding van
kwaadaardige cellen en het zich verspreiden van
weefsel. De ziekte moet vastgesteld zijn door middel
van histologisch onderzoek.
Het begrip kanker behelst ook leukemie en
kwaadaardige ziekte van het lymfatisch systeem,
zoals de ziekte van Hodgkin.

Uitgesloten zijn:
- ieder stadium van CIN (cervicale intra-

epitheliale neoplasie)
- iedere premaligne tumor
- iedere niet-invasieve kanker (kanker in-situ)
- prostaatkanker stadium 1 (1A, 1B, 1C)
- alle vormen van huidkanker en het maligne

melanoom stadium 1A (T1A N0 M0)
- iedere kwaadaardige tumor in de

aanwezigheid van elk type Humaan
Immunodeficientie Virus

Hartaanval
Het afsterven van een gedeelte van de hartspier als
gevolg van ontoereikende bloedtoevoer naar het
relevante gebied.
De diagnose hiervoor zal dienen te voldoen aan alle
hieronder staande criteria:
a. een voorgeschiedenis van kenmerkende pijn op

de borst
b. nieuwe electrocardiogram veranderingen
c. verhoging van infarct specifieke enzymen,

Tropine of andere biochemische markers.
Niet onder hartaanval wordt verstaan een
Non-ST-segment verhoogd hartinfarct (NSTEMI) met
verhoging van Troponine I of T; andere acute
coronair syndromen.

Beroerte
Elk cerebrovasculair accident dat een neurologisch
gevolg heeft dat langer dan 24 uur aanhoudt,
includerende een infarct van hersenweefsel, bloeding
en embolisatie vanuit een buiten de schedel gelegen
bron.
De diagnose moet bevestigd worden door zowel
kenmerkende klinische symptomen als ook CT-scan
danwel MRI-scan van de hersenen. Bewijs van ten
minste 3 maanden neurologische uitval moet worden
overgelegd.
Uitgesloten zijn:
- Transient ischemische attacks (TIA)
- neurologische symptomen veroorzaakt door

migraine
- hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval

Kransslagaderoperatie
Het daadwerkelijk ondergaan van een open
hartoperatie voor het corrigeren van twee of meer
kransslagaders, die vernauwd of geblokkeerd zijn,
door kransslagaderlijke bypassoperatie (CABG). De
noodzaak voor operatief ingrijpen dient te worden
vastgesteld middels coronairangiografie. Met
betrekking tot deze dekking zijn Key-Hole operatie,
angioplastiek (dotteren) en of elke andere
intra-arteriele behandeling uitgesloten.

Nierinsufficientie
Terminale nierziekte zich openbarend als chronisch
onherroepelijk falen van beide nieren in functioneren,
als gevolg waarvan of regelmatig nierdialyse
(hemodialyse of peritoneale dialyse) is begonnen of
niertransplantatie is uitgevoerd.

Harttransplantatie
Het daadwerkelijk ondergaan van een transplantatie
als ontvanger van een hart.

Blindheid (verlies van gezichtsvermogen)
Totaal, blijvend en onherroepelijk verlies van het
gehele gezichtsvermogen van beide ogen. Het
verlies van het gezichtsvermogen moet zijn
vastgesteld door een bevoegd oogarts.

Doofheid (verlies van gehoor)
Totaal, blijvend en onherroepelijk verlies van het
gehoor van beide oren. Het verlies van het
gehoorvermogen moet vastgesteld zijn met behulp
van audiometrisch onderzoek door een bevoegd
KNO-arts.

Multiple Sclerose
De zekere diagnose van Multiple Sclerose
vastgesteld door een (niet-behandelend) bevoegd
neuroloog middels onderzoek in een door De
Goudse erkend ziekenhuis. Dit dient zowel te
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worden aangetoond door de kenmerkende
symptomen van demyelinisatie en invaliditeit van
motorische en sensibele functies als door
kenmerkende MRI bevindingen.

De verzekerde dient neurologische afwijkingen te
vertonen die hetzij:
- hebben bestaan gedurende een ononderbroken

periode van tenminste zes maanden, hetzij
- tenminste twee klinisch gedocumenteerde

episoden hebben gehad die tenminste één maand
na elkaar zijn opgetreden, hetzij

- tenminste één klinisch gedocumenteerde episode
hebben gehad tezamen met kenmerkende
bevindingen in zowel de liquor (ruggenmergvocht)
als ook specifiek cerebrale MRI laesie.

Zwaar hoofdletsel
Zwaar letsel aan het hoofd met stoornis van de
hersenfunctie, bevestigd door een definitieve
diagnose van een (niet-behandelend) bevoegd
neuroloog waarvan het onderzoek in een door de
Goudse erkend ziekenhuis heeft plaatsgevonden. De
stoornis moet resulteren in een blijvend onvermogen
om onafhankelijk drie of meer normale dagelijkse
activiteiten uit te voeren - zich wassen, aankleden
c.q. uitkleden, het gaan naar en het gebruik maken
van het toilet, het zich verplaatsen van bed naar
stoel of van stoel naar bed, continentie, eten/drinken
en het innemen van medicatie - te verrichten of moet
resulteren in een blijvende bedlegerige situatie en
onvermogen om zonder hulp van derden op te staan.
Deze beperkingen dienen voor ten minste drie
maanden medisch te zijn vastgesteld.

Artikel 2 Strekking Critical Illness dekking
Deze dekking heeft tot doel een eenmalige uitkering
te verlenen voor de opvang van kosten ten gevolge
van een Critical Illness van de verzekerde. Eén en
ander met inachtneming van hetgeen daarover in
deze Aanvullende Voorwaarden en de Algemene
Voorwaarden voor ZelfstandigVerzekerd is bepaald.

Artikel 3 Uitsluitingen
Geen uitkering voor Critical Illness wordt verleend
indien er sprake is van een complicatie veroorzaakt
door een Critical Illness.

Artikel 4 Uitkering volgens deze rubriek
Deze dekking voorziet in een uitkering indien de
verzekerde na ingangsdatum van de verzekering
getroffen wordt door een van de in artikel 1.2 van
deze Aanvullende Voorwaarden omschreven ernstige
aandoeningen en 30 dagen na de datum waarop de
diagnose van de aandoening is gesteld nog in leven
is.
Geen recht op uitkering bestaat:
- indien de verzekerde binnen 90 dagen na

ingangsdatum van de verzekering getroffen wordt
door één van de in artikel 1.2 omschreven
ernstige aandoeningen;

- indien de aandoening niet volledig voldoet aan
één van de specifieke omschrijvingen van
Criticall Illness zoals opgenomen in artikel 1.2.

Artikel 5 Vaststelling van de uitkering
De diagnose van de aandoening dient te worden
gesteld door een in Nederland werkzame arts die
bevoegd is tot de uitoefening van de geneeskunde in
Nederland. Bewijs van deze diagnose dient aan De
Goudse te worden overgelegd.

Van deze vaststelling wordt zo spoedig mogelijk na
ontvangst van alle voor de vaststelling noodzakelijke
gegevens, aan verzekeringnemer mededeling
gedaan. Indien de verzekeringnemer niet binnen een
jaar zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt hij
geacht het standpunt van De Goudse te aanvaarden.

Artikel 6 Omvang van de uitkering
De omvang van de uitkering is gelijk aan het
krachtens deze rubriek verzekerde kapitaal.

Artikel 7 Einde van de dekking Critical Illness
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de
Algemene Voorwaarden voor ZelfstandigVerzekerd
vervalt deze dekking op het moment dat er een
uitkering krachtens deze dekking is verstrekt.

Artikel 8 Premievrijstelling in verband met
arbeidsongeschiktheid
Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden voor
ZelfstandigVerzekerd is niet van toepassing op de
premie voor deze dekking.


