Gezondheidsverklaring
Regeling voor ex-kankerpatiënten

Heeft u kanker gehad en bent u daarvan genezen? Vanaf 1 januari 2021 hoeft u niet altijd te melden dat u
kanker had.

Wanneer hoeft u niet te melden dat u kanker heeft gehad?
U hoeft niet te melden dat u kanker had als u op alle vragen hieronder ‘ja’ kunt antwoorden:
1. Is het verzekerd bedrag € 278.004 of lager?
	Dit bedrag noemen we ‘de vragengrens’. De vragengrens wordt elke 3 jaar aangepast.
Het bedrag van € 278.004 geldt vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2022.
2. Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering: stopt de verzekering voor uw 71e?
Bij de aanvraag van een uitvaartverzekering: vraagt u de verzekering aan vóórdat u 61 jaar bent?
3. Is de kanker al 10 jaar* of langer afwezig volgens de behandelend arts? En is de kanker weg gebleven?
Dat wordt ook wel ‘volledige remissie’ genoemd.

Vorm

Stadium of
TNM-indeling

U kreeg de diagnose toen
u 20 jaar of jonger was

U kreeg de diagnose toen
u 21 jaar of ouder was,
maar vóórdat u 45 werd

T1N0M0
of T2N0M0
of T3N0M0

3 jaar

3 jaar

T1N1M0
f T2N1M0
of T3N1M0

5 jaar

6 jaar

Vorm

Stadium of
TNM-indeling

U kreeg de diagnose toen
u 20 jaar of jonger was

U kreeg de diagnose toen
u 21 jaar of ouder was

Melanoom

Stadium 1

5 jaar

7 jaar

Stadium 1

5 jaar

5 jaar

Stadium 2A
of stadium 2B

5 jaar

6 jaar

Stadium 2C

5 jaar

8 jaar

Stadium 1
of stadium 2A

5 jaar

6 jaar

Stadium 2B
of stadium 2C

5 jaar

8 jaar

FIGO-stadium 1A1

3 jaar

3 jaar

FIGO-stadium 1A2

5 jaar

5 jaar

FIGO-stadium 1B

5 jaar

7 jaar

Schildklierkanker
Hürtle-cel-, folliculaire en
papillaire kanker, inclusief
mengvormen daarvan

Zaadbalkanker
Seminoom,
tumormarkers negatief

Zaadbalkanker
Non-seminoom,
tumormarkers negatief

Baarmoederhalskanker
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26350 20.11

* In een aantal gevallen geldt zelfs een kortere termijn dan 10 jaar. U leest hieronder of dit voor u geldt.

Vorm

Stadium of
TNM-indeling

U kreeg de diagnose toen
u 20 jaar of jonger was

U kreeg de diagnose toen
u 21 jaar of ouder was

Vaginakanker

FIGO-stadium 1

5 jaar

8 jaar

Kanker aan dikke darm
en endeldarm
Adenocarcinoom

T1N0M0
of T2N0M0

5 jaar

9 jaar

Maagkanker

Stadium 1A

5 jaar

8 jaar

5 jaar

10 jaar

Alle andere vormen van
kanker die hierboven niet
genoemd zijn

Kunt u niet alle vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan moet u wél melden dat u kanker heeft gehad
Twijfelt u? Overleg dan met uw huisarts of medisch specialist. Want het is belangrijk dat u de
gezondheidsverklaring goed en volledig invult. Als u niet alles invult, kan dat namelijk gevolgen hebben voor de
uitkering van de verzekering.

Wat gebeurt er als u medische informatie geeft die u niet hoeft te melden?
Wij stellen veel vragen. En wij begrijpen dat u zoveel mogelijk informatie wilt geven. Als u per ongeluk informatie
geeft die u niet hoeft te melden, dan mag de Medische Dienst niets met die informatie doen.

Wat moet u altijd melden?
• Heeft u klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker? Of van de behandeling van de kanker?
Bijvoorbeeld hartklachten na chemotherapie? Dan moet u dit wel melden als u de gezondheidsverklaring invult.
• Verzekert u een bedrag boven de vragengrens? Dan moet u altijd melden dat u kanker heeft gehad. De huidige
vragengrens vindt u op: www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring.
• Alle klachten, ziekten of aandoeningen die u op dit moment heeft moet u melden.
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