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Ten behoeve van de ProductRating Prijs zijn 40 producten met een gelijkblijvende 
dekking en 39 producten met een annuïtair dalende dekking onderzocht, 
waarbij in totaal 1.440 klantprofielen zijn doorgerekend en geanalyseerd. De 
uitgangspunten van de profielen variëren in rookgedrag, leeftijd, verzekeringsduur, 

aantal verzekerden en verzekerd kapitaal. Bij de analyse is gebruik gemaakt van 
de MoneyView Analyzer. Ten behoeve van de ProductRating Voorwaarden zijn in 
totaal 81 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiertoe zijn 
38 criteria uit de MoneyView ProductManager geselecteerd.

In 2017 hebben aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen weer veelvuldig de voorwaarden aangepast. Ook zijn er gedurende 
het jaar 28 tariefswijzigingen geweest. Tijd dus om de nieuwe marktverhoudingen in kaart te brengen. In deze editie van het Special 
Item Overlijdensrisicoverzekeringen kijken we naar de gevolgen van de tariefswijzigingen, maar ook naar opvallende product- en 
marktontwikkelingen. We beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

MoneyView ProductRating

Overlijdensrisicoverzekeringen

5-STeRReNPRODucTeN  
Prijs ANNuïTAIR DAleNDe ORV

5-STeRReNPRODucTeN
Voorwaarden

• Allianz  ORV Verpand, HBO+ of Hoog inkomen 
(eenjarig)

• Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering
• TAF  TAF Special ORV  

(zonder afkoopwaarde (iptiQ))

• Allianz  ORV Verpand, HBO+ of Hoog inkomen 
(eenjarig)

• Generali Overlijdensrisicoverzekering
• TAF  TAF Special ORV  

(zonder afkoopwaarde (Credit Life))

ProductRating ‘Prijs’

GeLijKBLijVenDe OrV

ProductRating ‘Prijs’

AnnuÏTAir DALenDe OrV

ProductRating ‘Voorwaarden’

 OVerLijDenSriSiCO
VerzeKerinGen

5-STeRReNPRODucTeN
Prijs GelIJkBlIJVeNDe ORV

Bovenstaande 5-sterrenproducten staan vermeld op alfabetische volgorde. De 
TAF Special Overlijdensrisicoverzekering met risicodrager iptiQ scoort, net als in 
2017, zowel op prijs (voor een gelijkblijvende dekking) als op voorwaarden een 
5-sterrenrating. Deze rating is bij de prijsanalyse echter alleen van toepassing 
op de variant zonder afkoopwaarde en bij de voorwaardenanalyse alleen op de 
variant met afkoopwaarde.
Daarnaast behalen de Delta lloyd Overlijdensrisicoverzekering, voor gelijkblijven-
de dekkingen, en de Generali Overlijdensrisicoverzekering, voor annuïtair dalende 
dekkingen, dit jaar net als in 2017 de 5-sterrenrating voor de goedkoopste verze-
kering. De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Verpand, HBO+ of Hoog inkomen 
(eenjarig) ontvangt voor het eerst de 5-sterrenrating op prijs. Tot oktober 2017 
was dit tarief alleen beschikbaar voor klanten die minimaal een HBO-opleiding 

hebben afgerond of meer dan € 65.000,- bruto per jaar verdienen. Op basis hier-
van kwam de verzekering niet in aanmerking voor een rating, omdat die niet voor 
iedereen beschikbaar was. Vanaf oktober 2017 biedt Allianz dit lagere tarief ech-
ter ook indien de verzekering wordt afgesloten ter dekking van een hypothecai-
re geldlening. Daardoor is de verzekering voor alle klanten beschikbaar en komt 
die wel in aanmerking voor een ProductRating. Verder ontvangt de TAF Special 
Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (credit life)) de ProductRating 
Prijs 2018, net als in 2016.
Voor de prijsanalyse van de overlijdensrisicoverzekeringen met een gelijkblijvende 
en annuïtair dalende dekking zijn, per dekking, 720 klantprofielen doorgerekend. 
Als annuïteitspercentage is 4% gehanteerd. De gehanteerde profielenset kan 
worden teruggevonden op www.specialitem.nl.

• TAF  TAF Personal ORV (met afkoopwaarde 
(Quantum))

• TAF  TAF Special ORV (met afkoopwaarde 
(Credit Life))

• TAF  TAF Special ORV (met afkoopwaarde 
(iptiQ))

Wilt u zelf een prijsanalyse doen?
kijk dan eens naar de Analyzer 
Risicoverzekeringen! Surf naar  
www.moneyviewanalyzer.nl  
voor een gratis testaccount.

Wilt u de ProductRating ‘Voorwaarden’ zelf 
genereren en nagaan welke ProductRating 
uw product heeft? Dat kan met de Money- 
View ProductManager. Neem contact op 
met MoneyView voor meer informatie over 
abonnementen of een gratis demoversie.

Heeft uw product een 5-sterren Product- 
rating? Gefeliciteerd! Wilt u met het 
ProductRating-logo naar buiten treden in 
advertenties, op websites of andere uit- 
ingen? Neem contact op met MoneyView 
en vraag naar de voorwaarden.

Het MPR-systeem voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ omvat een puntensysteem, waarbij individuele productcriteria een score tussen 1 en 5 punten krijgen toegekend. De score 3 staat hierbij voor marktconform, de scores 4 en 5 
voor meer dan marktconform en de scores 1 en 2 voor minder dan marktconform. Op deze ‘basisscores’ wordt vervolgens een weging toegepast die tot uitdrukking komt in een ‘bonus-’ of ‘malus’-factor. Bij de vertaling van de MPR-
scores naar de MoneyView ProductRating worden de aan elkaar gerelateerde productcriteria bij elkaar gevoegd tot samenhangende clusters. De individuele MPR-scores per cluster worden bij elkaar opgeteld, waarna er per cluster 
eveneens een weging is toegekend. De aldus ontstane gewogen scores per cluster worden bij elkaar opgeteld, waarna er een puntentotaal per product ontstaat. Voor een overzicht van de wegingsfactoren zie  www.specialitem.nl. 

http://www.moneyview.nl/Default.aspx?domain=MoneyView&pagina=DEMOACCOUNT_ANALYZER
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=Stel_een_vraag
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=DEMOACCOUNT_PRODUCTMANAGER
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=Stel_een_vraag
http://www.specialitem.nl
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Om een beeld te kunnen vormen van de effecten die de teruggave van de reservewaar-
de kunnen hebben, zijn drie producten die deze reservewaarde uitkeren afgezet tegen 
de goedkoopste verzekering zonder afkoopwaarde. Ook de goedkoopste verzekeringen 
met een variabele premie zijn toegevoegd aan de vergelijking.

In de tabel op pagina 3 is inzichtelijk gemaakt of de verzekeringnemer per jaar achteraf 
goedkoper of juist duurder uit zou zijn geweest als de polis in dat jaar zou zijn beëindigd. 
De cijfers in het overzicht hebben betrekking op een verzekering met een looptijd van 
25 jaar voor een niet-rokende verzekerde van 35 jaar die € 150.000,- wil verzekeren. 
Daarbij is na elk jaar weergegeven hoeveel de totale kosten bedragen van de goedkoop-
ste verzekering voor deze normering (dit is de TAF Special Overlijdensrisicoverzekering 
(credit life)) en hoeveel de totale kosten bedragen van de producten die bij tussentijdse 
beëindiging de reservewaarde uitkeren.”

Marktfeiten toegelicht

Productontwikkelingen uitgelicht

OHRA en DAk zijn dit jaar gestopt met het aanbieden van hun overlijdensrisi-
coverzekering. Het aantal aanbieders op de markt is hierdoor in het afgelopen 
jaar afgenomen van 26 naar 24. Het aantal verschillende verzekeringen met een 
gelijkblijvende dekking is de afgelopen twee jaar afgenomen van 55 naar 41. 

De Overlijdensrisicoverzekering van Allianz past sinds oktober dit jaar premie-
differentiatie toe op verzekeringen die verpand zijn aan een hypotheek. Dit lijkt 
gebruikelijker te worden. De GoedIdee en GewoonIdee Nabestaandenverzekering 
van Dazure kennen premiedifferentiatie op basis van het gezinsinkomen, mits de 
verzekeringsaanvraag hypotheek gerelateerd is.

Om meer nadruk te leggen op klantprofielen van verzekeringen die relatief vaak 
worden afgesloten, is er een weging per premiebepalende factor toegekend. Deze 
weging is in 2014 voor het eerst toegepast en was gebaseerd op een enquête 
onder de verzekeraars. Voor de ProductRating Prijs 2018 zijn de verzekeraars 
opnieuw geraadpleegd om inzicht te verkrijgen in wat voor overlijdensrisicover-
zekeringen er in het afgelopen jaar het meest zijn afgesloten voor wat betreft het 
verzekerd kapitaal, leeftijd verzekerde(n), rookgedrag en looptijd. Nagenoeg alle 
verzekeraars op de markt hebben hun gegevens beschikbaar gesteld, waardoor de 
wegingen voor de ProductRating Prijs een representatief beeld geven. 
Ten behoeve van de ProductRating Voorwaarden is er dit jaar geen onderscheid 
gemaakt tussen de gelijkblijvende en annuïtair dalende dekkingen. Dit was vorig 

jaar wel het geval, omdat de top-3 voor beide dekkingen niet dezelfde was. In 
2017 behaalde namelijk de GoedIdee Nabestaandenverzekering van Dazure de 
hoogste score bij de annuïtair dalende dekkingen. Voor de ProductRating 2018 is 
dit niet meer het geval, de TAF Personal en Special Overlijdensrisicoverzekering 
met afkoopwaarde, met de risicodragers Quantum, credit life en iptiQ, behalen 
deze keer de hoogste scores. 
De verzekeringen van TAF onderscheiden zich vooral van de overige onderzochte 
verzekeringen door de ruimere acceptatiegrenzen, de mogelijkheid tot premie-
vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een vooruitkering bij terminale ziekte.  
De 5-sterrenbeoordeling geldt voor de producten van TAF waarbij de afkoopwaar-
de bij eerder beëindigen wordt teruggegeven aan de klant.

 Restitutie premiereserve bij tussentijdse beëindiging
Bij overlijdensrisicoverzekeringen met een gelijkblijvende premiebetaling wordt 
een reserve opgebouwd. Doordat de premie gelijkblijvend is en het risico van 
overlijden in het begin van de looptijd lager is dan aan het einde, wordt in het eer-
ste deel van de looptijd een premiereserve opgebouwd. uit deze reserve worden 
de hogere benodigde risicopremies aan het einde van de looptijd gefinancierd. 
Als de consument de polis gedurende de looptijd wil beëindigen, wordt er geen 
gebruik meer gemaakt van deze opgebouwde reserve en is er door de jaren heen 
feitelijk te veel premie betaald. er zijn verschillende manieren van omgaan met 
de opgebouwde reservewaarde bij tussentijdse beëindiging van de verzekering.

Bij 24 van de 42 onderzochte verzekeringen vervalt de reservewaarde aan de 
verzekeraar als de polis gedurende de looptijd wordt beëindigd. Dit maakt het 
voor de verzekeraar mogelijk om een lagere premie te vragen. Daarnaast zijn er 
zes verzekeringen waarbij de reservewaarde wordt uitgekeerd op het moment dat 
de polis gedurende de looptijd wordt beëindigd. Bij vier verzekeringen ontvangt 
de polishouder bij tussentijdse beëindiging een premievrije polis. Tot slot zijn er 
acht verzekeringen met een variabele premie. Bij dit soort verzekeringen betaalt 
de polishouder elke maand (of elk jaar) een premie die hoort bij het risico dat in die 
betreffende maand (of jaar) wordt gelopen. er is bij dit soort verzekeringen daarom 
geen sprake van reservevorming. 
Indien een klant niet van plan is om een overlijdensrisicoverzekering tussentijds te 
beëindigen, dan is een verzekering zonder afkoopwaarde doorgaans de goedkoop-
ste optie. In het geval dat de klant echter niet verwacht de verzekering gedurende 
de gehele looptijd aan te houden, kan het voordelig zijn om een verzekering te 
kiezen waarbij de opgebouwde premiereserve tussentijds wordt uitgekeerd. Of 
wellicht is een overlijdensrisicoverzekering met een variabele premie aantrekkelij-
ker, aangezien bij deze variant geen sprake is van een premiereserve.

PReMIeReSeRVe BIJ eeRDeR BeëINDIGeN

vervalt aan verzekeraar geen reservevorming restitutie reserve premievrije polis

Premiereserve bij eerder beëindigen

vervalt aan verzekeraar

geen reservevorming

restitutie reserve

premievrije polis

14%

19%
57%

10%

Bron: MoneyView ProductManager

Overlijdensrisicoverzekeringen
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Overlijdensrisicoverzekeringen

uit de vergelijking komt naar voren dat verzekeringen met reserverestitutie 
doorgaans niet goedkoper zijn dan de goedkoopste verzekering zonder afkoop-
waarde. Ook niet als de verzekering eerder wordt beëindigd en de opgebouwde 
premiereserve wordt uitgekeerd aan de klant. Alleen de Dazure GoedIdee 
Nabestaandenverzekering is gedurende een periode van negen jaar goedkoper 
(tussen het 6de en 14de jaar). Als de Dazure GoedIdee Nabestaandenverzekering 
na 10 jaar zou worden beëindigd, dan zou de klant bij Dazure € 75,92 goedkoper 
(ofwel 7%) uit zijn geweest dan bij TAF Special Overlijdensrisicoverzekering 
(credit life). 

In plaats van een overlijdensrisicoverzekering met afkoopwaarde kan de consu-
ment ook kiezen voor een verzekering waarbij geen reservevorming plaatsvindt. 
Dit is het geval bij een verzekering met een leeftijdsafhankelijke (en dus varia-
bele) premie. In de tabel is te zien dat zowel de Overlijdensrisicoverzekering van 
centraal Beheer (en de overige Achmea-labels) als de Allianz ORV Verpand, HBO+ 
of Hoog inkomen (eenjarig) gedurende respectievelijk de eerste 16 en 24 jaar 
goedkoper zijn dan de TAF credit life Overlijdensrisicoverzekering. Bij het afslui-
ten van een overlijdensrisicoverzekering dient de kans op voortijdige beëindiging 
derhalve overwogen te worden bij het advies en de productselectie.

 Verblijf in buitenland of emigratie
Het is tegenwoordig veel gebruikelijker dan vroeger om een of meerdere jaren in het 
buitenland te werken. Daarnaast emigreren er jaarlijks 45.000 Nederlanders (bron: 
cBS). emigreren of verblijf in het buitenland van langer dan 60 dagen heeft bij sommige 
verzekeraars gevolgen voor de afgesloten overlijdensrisicoverzekering. Het is voor de 
klant daarom verstandig om vooraf contact op te nemen met de verzekeraar indien hij/
zij van plan is om tijdelijk of permanent naar het buitenland te verhuizen.

Indien verzekerde(n) besluiten om langer dan 60 dagen in het buitenland te verblijven 
of permanent naar het buitenland te verhuizen, dan blijft 64% van de verzekeringen 
ongewijzigd. Bij 26% van de verzekeringen wordt per situatie bekeken hoe er wordt om-
gegaan met een tijdelijk verblijf in het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de 
verzekeraar de premie verhoogt of zelfs de verzekering laat vervallen. Voor 10% van de 
verzekeringen gelden beperkende voorwaarden gedurende de periode dat de verzeker-
de(n) in het buitenland verblijven. Deze beperkende voorwaarden hebben betrekking op 
bijvoorbeeld het aanpassen van het verzekerd bedrag of de looptijd van de verzekering.

Bron: MoneyView

ReSTITuTIe PReMIeReSeRVe VS GOeDkOOPSTe VeRZekeRING
GOeDkOOPSTe

PRODucT
GOeDkOOPSTe 
1-JARIGe ORV

TAF
CreDiT LiFe

ALLiAnz
HBO+

CenTrAAL
BeHeer* ASr VermOGen Bij OVerLijDen DAzure GOeDiDee LeiDSCHe XL

JAAR TOTAle 
lAST

TOTAle
lAST

TOTAle
lAST

cuMulATIeF
BeTAAlD 

ReSeRVe
WAARDe

INcl. AFkOOP-
kOSTeN

TOTAle
lAST

cuMulATIeF
BeTAAlD 

ReSeRVe
WAARDe

INcl. AFkOOP-
kOSTeN

TOTAle
lAST

cuMulATIeF
BeTAAlD 

ReSeRVe
WAARDe

INcl. AFkOOP-
kOSTeN

TOTAle
lAST

1 115,80 60,36 81,88 185,52 78,58 0,00 185,52 171,24 0,00 0,00 171,24 179,52 0,00 0,00 179,52

2 229,27 121,50 163,82 367,30 153,86 57,85 309,46 339,03 3,59 3,59 335,44 355,42 0,00 0,00 355,42

3 340,45 182,80 246,42 545,42 227,18 133,11 412,31 503,44 95,58 95,58 407,85 527,78 92,24 0,00 527,78

4 449,38 245,67 330,37 719,94 296,24 204,08 515,86 664,52 181,53 181,53 482,99 696,65 187,00 94,83 601,82

5 556,11 310,15 415,68 890,92 361,57 271,27 619,65 822,35 261,48 261,48 560,86 862,11 275,52 185,22 676,89

6 660,68 376,68 502,28 1.058,45 422,07 333,60 724,85 976,98 336,55 336,55 640,43 1.024,22 357,88 269,41 754,81

7 763,12 445,48 590,19 1.222,57 477,61 390,94 831,63 1.128,47 406,13 406,13 722,34 1.183,04 432,38 345,71 837,32

8 863,48 517,24 679,79 1.383,36 527,05 442,15 941,21 1.276,88 470,27 470,27 806,61 1.338,62 499,60 414,70 923,92

9 961,79 591,20 772,24 1.540,86 572,20 489,04 1.051,82 1.422,26 529,28 529,28 892,97 1.491,03 558,14 474,98 1.016,05

10 1.058,09 669,53 868,10 1.695,13 609,72 528,28 1.166,85 1.564,65 582,49 582,49 982,16 1.640,31 607,88 526,43 1.113,88

11 1.152,40 750,85 967,98 1.846,23 641,33 561,57 1.284,66 1.704,12 629,54 629,54 1.074,58 1.786,52 648,28 568,52 1.217,99

12 1.244,76 836,89 1.073,00 1.994,20 664,91 586,81 1.407,39 1.840,70 667,83 667,83 1.172,87 1.929,70 679,56 601,46 1.328,25

13 1.335,21 928,84 1.183,69 2.139,10 678,77 602,29 1.536,81 1.974,45 696,06 696,06 1.278,39 2.069,92 701,38 624,91 1.445,01

14 1.423,77 1.023,45 1.300,15 2.280,98 686,95 612,08 1.668,90 2.105,40 712,30 712,30 1.393,10 2.207,21 712,91 638,04 1.569,17

15 1.510,47 1.121,66 1.422,81 2.419,88 688,18 614,89 1.804,99 2.233,62 713,39 713,39 1.520,23 2.341,62 713,33 640,04 1.701,58

16 1.595,34 1.223,85 1.551,43 2.555,85 667,32 595,59 1.960,26 2.359,12 699,95 699,95 1.659,17 2.473,19 702,72 630,99 1.842,20

17 1.678,41 1.331,88 1.686,63 2.688,93 635,41 565,22 2.123,70 2.481,95 672,01 672,01 1.809,94 2.601,96 680,25 610,06 1.991,90

18 1.759,68 1.445,08 1.829,53 2.819,14 591,79 523,13 2.296,02 2.602,15 631,83 631,83 1.970,31 2.727,97 646,68 578,02 2.149,95

19 1.839,20 1.561,67 1.979,81 2.946,53 540,34 473,18 2.473,34 2.719,73 580,41 580,41 2.139,32 2.851,23 599,83 532,68 2.318,56

20 1.916,96 1.682,15 2.137,81 3.071,11 478,66 413,00 2.658,11 2.834,72 516,26 516,26 2.318,46 2.971,79 538,43 472,77 2.499,01

21 1.992,99 1.808,60 2.305,27 3.192,91 405,30 341,13 2.851,79 2.947,15 441,76 441,76 2.505,39 3.089,65 466,34 402,17 2.687,48

22 2.067,30 1.932,34 2.483,28 3.311,96 321,14 258,44 3.053,52 3.057,03 356,66 356,66 2.700,37 3.204,85 378,20 315,50 2.889,34

23 2.139,90 2.060,40 2.671,88 3.428,28 224,12 162,88 3.265,40 3.164,39 256,14 256,14 2.908,25 3.317,40 271,77 210,53 3.106,87

24 2.210,81 2.189,66 2.870,91 3.541,89 117,56 57,78 3.484,11 3.269,26 137,59 137,59 3.131,67 3.427,34 146,62 86,83 3.340,50

25 2.280,05 2.321,59 3.080,72 3.652,80 0,01 0,00 3.652,80 3.371,63 0,19 0,19 3.371,45 3.534,66 0,01 0,00 3.534,66

*Geldt ook voor FBTO, Interpolis en Woonfonds

Premie goedkoopste aanbieder

Na beëindigen goedkoper dan goedkoopste aanbieder

Na beëindiging duurder dan goedkoopste aanbieder

eMIGRATIe OF VeRBlIJF NAAR BuITeNlAND

Beperking voorwaarden

Ongewijzigd

Per situatie afhankelijk

Beperking voorwaarden Ongewijzigd Per situatie afhankelijk

Emigratie of verblijf naar buitenland

10%

26%

64%

Bron: MoneyView ProductManager
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Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering met 
een gelijkblijvende dekking gedaald met ruim 58%. Het afgelopen jaar is de 
gemiddelde premie met 3,64% gedaald. De trend van dalende premies voor over-
lijdensrisicoverzekeringen heeft zich dus ook het afgelopen jaar doorgezet. De 
gemiddelde laagste premies in het afgelopen jaar zijn zelfs met 5,65% gedaald. In 
2016 daalden de laagste premies nog slechts met 0,2%, waardoor het leek of de 
bodem van de prijsdaling in zicht kwam, maar dat blijkt dus niet het geval.

De aanbieders die hun premies in 2017 het sterkst hebben verlaagd, waren Brand 
New Day, DelA, Scildon en TAF.

Trends & Ontwikkelingen Toegelicht
 Premies 58% omlaag sinds 2002

Weet waar u staat met uw 
overlijdensrisicoverzekering

Met de MoneyView Analyzer bepaalt u moeiteloos uw marktpositie

KLIK HIER VOOR EEN GRATIS PROEFACCOUNT

Overlijdensrisicoverzekeringen

De huidige regelgeving ten aanzien van het gebruik van voorspellende geneti-
sche informatie verschilt per land. In Groot-Brittannië is een klant niet verplicht 
resultaten van genetische onderzoeken met de levensverzekeraar te delen. Met 
uitzondering van de Ziekte van Huntington, waarbij een test van één gen onfeilbaar 
is en gemeld moet worden aan de verzekeraar bij een verzekerd bedrag vanaf  
£ 500.000,-. In Duitsland is het aanbieden van voorspellende genetische onder-
zoeken direct aan klanten verboden. Desalniettemin kunnen Duitsers dit online 
doen. In de VS is het verboden voor ziektekostenverzekeraars om deze informatie 
te gebruiken, maar deze regelgeving is niet van toepassing op levensverzekeraars.
In Nederland mag medewerking aan een erfelijkheidsonderzoek geen voorwaar-
de zijn voor het afsluiten van een verzekering. Boven een verzekerd bedrag van  
€ 268.125,- mag de verzekeraar echter wel vragen naar ernstige en onbehandelbare 
ziekten bij bloedverwanten, zoals de Ziekte van Huntington. Tevens dient de klant 
de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek te delen met de verzeke-
raar. Voor een klant die een flinke overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten, is het 
daarom misschien verstandig om te even wachten met een erfelijkheidsonderzoek.

 Voorspellend genetisch onderzoek
Sinds april 2017 heeft het Amerikaanse bedrijf 23andMe wettelijk toestemming 
om direct voor consumenten onderzoek te doen naar genetische aanleg voor 
ziektes als Alzheimer en Parkinson. Dit kan eenvoudig met het verzenden van 
een buisje met een swab (wattenstaafje met speeksel). De verwachting is dat 
voorspellend genetisch onderzoek voor de consument toegankelijker, goedkoper 
en daarom gebruikelijker zal worden.
Verzekeraars maken zich zorgen over mogelijke informatieasymmetrie, indien 
zij geen toegang krijgen tot de uitkomsten van genetisch onderzoek. Daar staat 
tegenover dat een dergelijke toegang tot deze informatie ervoor kan zorgen dat 
consumenten met ‘slechte’ genen uitgezonderd worden van dekking. Hierdoor 
ontstaan ethische vraagstukken over wanneer, en of, genetische discriminatie 
door verzekeraars acceptabel is. Temeer omdat de exacte rol van genen bij het 
ontstaan van ziekten nog onderzocht wordt. consumenten zouden daarom moge-
lijk ten onrechte kunnen worden uitgesloten van een verzekering.
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