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Welke problemen heeft men bij het afsluiten van een OVR?
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De verzekering werd niet geaccepteerd, omdat ik een chronische ziekte heb. Ze eisten van
de behandelend arts een overzicht van mijn ziekteverloop. Mijn calprotectine was verhoogd.
Door die verhoging is het afgewezen. Volgens de verzekeraar was de kans op een
opvlamming te groot. De MDL -arts was hier verbaasd over.

Each of these icons was created from individual shapes and lines offered by PowerPoint. Using a combination of basic shapes,
rectangles, and lines, we were able to create some commonly used icons for infographics.

Worden er meerdere OVR offertes tegelijk aangevraagd?
Het aanvragen van een OVR
is voor iemand met een
chronische ziekte niet altijd
makkelijk. De CCUVN
adviseert mensen met een
chronische darmontsteking
om direct al meerdere
offertes aan te vragen,
zodat de kans groter is om
geaccepteerd te worden en
men premies kan
vergelijken.

Medische keuring: de meeste mensen zijn slecht op de hoogte van
hun rechten.

Recht op eerste kennisneming: de verzekerde heeft
als eerste het recht te horen wat de uitkomst van de
medische keuring is.
Blokkeringsrecht: De verzekerde kan de keuringsarts
verbieden het rapport naar de verzekeraar door te
sturen.

Bij 10% van de respondenten leidde
de OVR-aanvraag tot een verplichte
medische keuring. Men heeft
daarbij
recht
op
eerste
kennisneming en blokkeringsrecht.
Maar weinig mensen weten dit.
Maak altijd gebruik van deze
rechten. Hiermee kan een afwijzing
worden voorkomen. Bij een
afwijzend advies of beperkende
bepaling wordt de aanvrager als
eerste geïnformeerd en heeft men
het recht om de ingestuurde
aanvraag alsnog in te trekken. Het
advies wordt dan niet aan de
verzekeringsmaatschappij gestuurd
en men kan de aanvraag indienen
bij een andere verzekeraar. Dit is
belangrijk, omdat een nieuwe
verzekeraar vraagt of men al eens is
afgewezen voor een verzekering. Is
men al een keer afgewezen dan is
de kans groter dat een andere
verzekeraar dat ook doet.

De eerdere premie zat rond de 26 euro, we zitten nu ruim boven de 57 euro
Ik moest wel een hogere premie betalen, maar kreeg wel de ORV die ik wilde. Ik heb offertes
aangevraagd bij twee verzekeringsmaatschappijen, de opslag op de premie verschilde wel
behoorlijk. Shoppen loont.
Het is onduidelijk waarom sommige mensen (die eenzelfde ziektebeeld
hebben als andere mensen) een forsere premieverhoging krijgen of waarom
sommigen een langer acceptatieproces doormaken. Naast
acceptatievoorwaarden die per verzekeraar verschillen, lijkt het er op dat de
acceptatie van een OVR afhankelijk is van de persoon (medisch adviseur) die de
aanvraag behandelt. De CCUVN gaat hierover in gesprek met verzekeraars en
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