
Titel:                                             Release notes Gezondverzekerd.nl – April 2021 
Samenvatting:                            Een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten op 
Gezondverzekerd.nl 

 

Functionaliteit:                            BA1 – Aanvraag- en wijzigingenoverzicht 
In licentie:                                    Basis, Extra & Premium  
Doorontwikkeling:                       Uitloggen in de applicatie  
Beschrijving:                                 Je kunt nu vanuit het caseoverzicht uitloggen in de applicatie door te 
klikken op de knop uitloggen. (links onderin het scherm) 

Beeld:                                         

    

  



Titel:                                             Release notes Gezondverzekerd.nl – Mei 2021 
 

Functionaliteit:                            IV10 – Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens t.b.v 
heronderzoeken 
In licentie:   Premium  
Doorontwikkeling:                       Aanpassingen uploadbestand voor heronderzoeken  
Beschrijving:                                 Er zijn twee aanpassingen voor het uploadbestand van 
heronderzoeken gedaan, namelijk: 

1: Het BSN-nummer kan ook uit 8 karakters bestaan (met voorloop nul). 

2: De geboortedatum mag als datum zijn opgemaakt (dd-mm-yyyy). 

Beeld:                                         

 

Functionaliteit:   IV15 – Bulkafhandeling cases  
In licentie:   Extra  
Doorontwikkeling:   Meerdere aanvragen tegelijk verwerken 
Beschrijving:   Het is nu mogelijk om meerdere aanvragen te selecteren en in één 
keer goed te keuren.  
Beeld: 

 

 

  



 

Functionaliteit:                            GG4 – Online aanvragen en wijzigingen 
In licentie:                                    Basis, Extra & Premium 
Doorontwikkeling:                       Nieuwe aanvraag Gezondverzekerd.nl  
Beschrijving:                                 De knop ‘Nog een aanvraag doen’ bleek voor gebruikers moeilijk 
zichtbaar te zijn en is daarom prominenter in beeld gebracht op Gezondverzekerd.nl. 

Beeld:             

 

 

Functionaliteit:                            IV8 – DigiD verificatie d.m.v. Ockto-app  
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                      Optimalisatie Gezondverzekerd.nl en Ockto  
Beschrijving:                                We vullen vooraf vanuit de email het casenummer in op de website. 
Dit casenummer verdween zodra iemand verder klikte en weer terug keerde naar de homepagina. 
Het casenummer blijft nu tijdens de gehele sessie van een gebruiker staan.  
Beeld:                                           

 

  



Functionaliteit:                            IV8 – DigiD verificatie d.m.v. Ockto-app  
In licentie:                                    Premium 
Doorontwikkeling:                      Optimalisatie Gezondverzekerd.nl en Ockto  
Beschrijving:                                Voorheen ontving de klant bij het gebruik van de Ockto-app een 
algemene verwijzing naar het bedrijf waar hij zijn gegevens naar toe stuurde. Dit is nu gewijzigd. 
Voortaan ziet de klant hier de gemeentenaam. Wel zo mooi voor de herkenbaarheid en het 
vertrouwen. Het gaat hier om de gemeentenaam die zichtbaar is voor gebruikers, zoals in het 
voorbeeld hieronder voor "jouw dienstverlener". 
Beeld:                      

                      

 

  



Functionaliteit:                            BA9 – Export kopie per aanvraag (XML) 
In licentie:                                    Extra & Premium  
Doorontwikkeling:                       XML openen en downloaden  
Beschrijving:                                 Je kunt nu met één klik op de knop het XML-bestand van een 
aanvraag downloaden en opslaan.  

Beeld:                                         

    

 

 

 

                                


