
BEPERKTE VERSPREIDING – PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
(CHOD-SPS-IMGT-ISEC-001) 

GENEESKUNDIG VERSLAG BETREFFENDE EEN ONGEVAL OF INCIDENT 
(Bijl E - DGJUR-REG-ACCINC-001) 

Eenh.  Model 150 

☐ 1. Weinig erg ongeval of incident 
☐ 2. Weinig erg ongeval of incident waarbij echter verwikkelingen mogelijk zijn 
☐ 3. Erg ongeval of incident (1)(2) 

Ik ondergetekende,   (naam, graad, functie) 

verklaar onderzocht te hebben3 

Naam Voornamen Graad 

   

Eenheid (of woonplaats indien 

burger) 
Functie Stamboeknummer 

   

Geboren te  op  

en bevonden te hebben dat hij lijdt aan (een zo nauwkeurig mogelijke diagnose) 

 

voortkomende van het volgend ongeval of incident (beschrijving van het ongeval of incident) 

 

datum  

1. veroorzaakt door volgens verklaringen van  ☐ betrokkene /  ☐ getuigen (1) 

 

2. en volgens mij 

 

☐ 1. Het ongeval of incident is weinig erg en er zullen zich, in normale omstandigheden, geen 

verwikkelingen voordoen ; 
☐ 2. Schijnbaar zal de betrokkene een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van  dagen ondergaan ; 
☐ 3. Schijnbaar zal de betrokkene, ingevolge het ongeval of incident waarvan hij het slachtoffer geweest 

is, een blijvende arbeidsongeschiktheid ondergaan (behoudens verwikkelingen) (1) 

Ik noteer bovendien als nuttige inlichting :  

Ik verklaar op eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

Te  op  

 

X

(handtekening Dr.) 
 

                                                           
Kopijen:    - geneeskundige steekkaart van betrokkene NB. Elke lichamelijke schade waarvan een militair het slachtoffer is 

- betrokkene of zijn(haar) rechthebbenden kan hem/haar, onder bepaalde voorwaarden, het recht geven op de 

(1) Vink het vakje aan of het onnodige schrappen  toekenning van een vergoedingspensioen: hij kan de site van DGHR 

(2) Te verzenden binnen achtenveertig uren  consulteren – Reg en Doc, SIS-G of zich wenden tot zijn HR4Y bureel 

(3) Noodzakelijke informatie voor de verwerking van de aanvraag en omwille van een wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke (Defensie) 

rust en met verwijzing naar de privacyverklaring van Defensie en de specifieke privacyverklaringen van DG H&WB, COMOPSMED, DGHR en/of DGBudFin, 

voor zover van toepassing. 


