
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de Vitaliteitsdag 2018. U leest hoe  
Zilveren Kruis uw gegevens beschermt en wij informeren u over enkele  
belangrijke onderwerpen voor 2019.

Vitaliteitsdag 2018
De Vitaliteitsdag 2018, gehouden op 1 september, voor  
het eerst dus op een zaterdag, is door zo’n 450 deel-
nemers bezocht. In de aanloop naar deze dag was  
het wel even spannend. Blijven de inschrijvingen al of  
niet achter? Wat vindt men er van om op een zaterdag  
naar Papendal te komen? Gezien de opkomst en de 
enthousiaste reacties op het gehele programma bleken  
de zaterdag en de locatie een schot in de roos.

De dag is met een 8.8 gewaardeerd en daarmee een pluim 
op de hoed van ‘onze’ Conny Stoop en van de mede-
werkers van Zilveren Kruis; hoogtepunt van de ochtend  
was de lezing: ‘Wat we over vergeten moeten weten’ van 
Prof. Dr. Douwe Draaisma. Uw waardering hiervoor was  
een 8,9! Maar ook het optreden van Olga Commandeur,  
na de lunch, viel in de smaak met een 8,7. Op de volgende 
pagina’s leest u een uitgebreid verslag en ziet u enkele 
foto’s van de Vitaliteitsdag. Een aantal presentaties staat 
op de website van Een aantal presentaties staat op de 
website U-Vitalis.nl.

Ook treft u op deze site een uitgebreide fotoreportage
aan. U kunt de beschikbare presentaties trouwens ook bij 
het secretariaat aanvragen (contactgegevens aan het  
einde van deze nieuwsbrief). Al met al een plezierige en 
informatieve dag die we niet snel zullen vergeten.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Een onderwerp waar de laatste tijd veel over gepubliceerd 
is in de media. Hoe Zilveren Kruis uw gegevens beschermt 
leest u op pagina 4 in een zeer lezenswaardig artikel  
‘Uw gegevens goed beschermd’.

Extra Vitaal pakket 2019
De inhoud van dit pakket blijft ten opzichte van 2018 
ongewijzigd. Naast de collectiviteitskorting wordt ook de 
subsidie door Steun bij Ziekte van 40% gehandhaafd.  
Zo wordt de premie laag gehouden. Nog geen Extra Vitaal 
pakket? Vraag dit dan uiterlijk 31 januari 2019 aan voor 
volgend jaar.

Samenwerking Stichting Steun bij Ziekte  
en Zilveren Kruis
Op het moment van schrijven, september 2018, lopen  
de contractbesprekingen voor een nieuwe periode.  
De intentie is om de samenwerking met Zilveren Kruis  
voor drie jaar voort te zetten. Over de premie en de 
collectiviteitskortingen kunnen wij op dit moment helaas 
nog niets zeggen. U leest daar meer over in november, 
wanneer u de informatie voor 2019 van Zilveren Kruis 
ontvangt.

Het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte
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https://www.u-vitalis.nl


Vitaliteitsdag 2018:  
‘Wat we over vergeten  
moeten weten’
Op 1 september 2018 vond de Vitaliteitsdag plaats. Wat maakten  
ruim 450 deelnemers die zonnige zaterdag mee?

Verslag en foto’s: Marcel Vogel

Pensioen
Aan de ontvangstbalie is het gezellig druk. Het lijkt niet veel 
uit te maken dat de Vitaliteitsdag op een zaterdag is, want 
‘we zijn toch met pensioen’. Veel bezoekers zijn vaker 
geweest en komen voor het beproefde recept van info en 
bewegen. 

Start 
Met een paar minuten vertraging (wegens een verlate bus) 
stapt Gert Schipper, voorzitter Stichting Steun bij Ziekte 
(SbZ), het Papendalse podium op. Na een ‘fijn dat u er 
allemaal bent’, memoreert hij de vorige drie edities hier.  
Hij vraagt applaus voor Jazzcraft die de ontvangst heeft 
opgeluisterd. Hilariteit als hij vertelt over de nieuwe privacy 
wetgeving (“portretrecht”) - terwijl hij net gefotografeerd 
wordt. Mededelingen en kwinkslagen - zoals ‘dit jaar geen 
goody bag maar goody book’ - volgen. 

Tot slot vraagt Gert te stemmen op de VUG voor het 
verantwoordingsorgaan van de pensioenfondsen.
De contactpersoon van SbZ, Bert ten Arve van Zilveren 
Kruis, vertelt wat hij leuk vindt aan dit trainingscentrum.  
Hij verbaast zich erover hoe hoog men kan springen. Ook  
de organisatoren leggen de lat hoog en Bert vraagt om 
applaus voor hen. 

Douwe en de vergeetpil
Als u een pil zou kunnen krijgen om bepaalde herinneringen 
uit uw geheugen te wissen, zou u die nemen?  
Prof. Dr. D. (Douwe) Draaisma stelt die vraag en al snel is 
duidelijk dat het geen saai verhaal wordt. Eerst stelt hij dat 
de kans op vergeetachtigheid groter is als je ouder bent. 
Douwe vertelt dan over de ruim 250 soorten geheugen.  
Van een visuele indruk die geen seconde bijblijft tot een 
woord dat levenslang meegaat. Verluchtigd met droge 
humor loodst Douwe het publiek door zijn presentatie. 
Hierbij schuwt hij onderwerpen zoals Alzheimer niet. 

Verder blijkt het maken van foto’s een manier om het 
geheugen te ondersteunen. Ook gaat Douwe in op het 
verschijnsel dat gebeurtenissen in je leven je, met 
terugwerkende kracht, een ander verleden kunnen geven. 
Bij het TV programma ‘DNA Onbekend’ is dit te zien. 
Douwe: “Dus herinneringen aan gebeurtenissen in je leven 
bepalen het verhaal van je leven, maar het verhaal heeft 
ook invloed op herinneringen”. 



Het publiek denkt daar in stilte over na. Een switch volgt 
naar beeldvorming van ouderdom in de geschiedenis. 
Verder blijkt dat, als je mensen vraagt waar ze de meeste 
geheugenproblemen mee ondervinden, deze top drie volgt: 
plannen vergeten, niet op woorden komen en namen niet 
meer weten. Geluiden van herkenning klinken door de zaal. 
Toch presteren ouderen niet veel slechter dan jongeren, die 
dezelfde problemen kennen. Alleen wijten jongeren dit aan 
hun drukke leven. “Ouderen zijn daarin te defensief”, 
vervolgt Douwe. Hij zet vervolgens de hersenen op scherp 
met het ‘eindeffect’. Het is namelijk bewezen dat mensen 
pijn anders herinneren dan dat deze werkelijk was. Het blijkt 
dat de manier waarop een medische behandeling - maar 
ook een huwelijk of loopbaan - eindigt, een onevenredig 
groot effect heeft voor (de herinnering aan) het hele traject. 
Dan komt Douwe terug op de vergeetpil. Een enkeling in de 
zaal zou die nemen. Douwe concludeert: “Iets wat je niet 
kunt vergeten - terwijl je dat graag zou willen - zou weleens 
een goede eigenschap van je geheugen kunnen zijn”.
Dan schiet Olga Commandeur uit de startblokken met de 
energizer. Ze laat het publiek met haar bekende enthousiasme 
ervaren hoe ze door een betere zithouding de armen 
makkelijker kunnen optillen. “We kunnen meer dan we 
denken!”, roept Olga en ze zet de volgende beweging in.  
Al snel maakt men met de armen ‘de W van Willem’ en  
‘de Y van Yes!’. Daarna gaat iedereen losgemaakt en op- 
gewarmd naar de gezonde lunch. 

Binnenwerk 
’s Middags zijn de workshops goed bezet. Er is een kundige 
notaris die over het levenstestament vertelt. Het blijkt een 
document waarin wensen zijn vastgelegd voor het moment 
dat men zaken niet meer kan regelen. Lichtere kost in de 
naastgelegen zaal waar het college Voeding voor ouderen 
aan de gang is. Verderop de workshop Wonen, waar 
deelnemers bijgespijkerd worden over verschillende 
woonvormen. Lachen is gezond! Dat wordt zicht- en 
hoorbaar bij Cognitieve Fitness. Als kleurige doekjes 
synchroon de lucht in worden gegooid, lijkt het wel een 
oefening van het Chinees Staatscircus. 

Tijdens Olga’s workshop ondervinden deelnemers aan den 
lijve de voordelen van een actieve(re) houding. ‘Dit is de 
laatste keer dat ik het rustig doe’, zegt Olga en ze verdubbelt 
het tempo van de klapoefening. Als welkome cool down 
klinkt ‘My Way’ en krijgt Olga de zaal ook nog aan het 
zingen.

Op het binnenplein staan de Zorgcoaches pluche knuffels 
uit te delen, soms samen met een fysieke knuffel. Tegen de 
muur staan beeldschermen die bewegingen registreren 
zodat er - zonder controller - virtueel gesport kan worden. 
Nabij de Declaratiedames is ook leefstijlarts Melanie druk 
met consulten. In de hoek van de, al dan niet oud-
Hollandse, spellen wordt flink gesjoeld, gedart en 
getafelvoetbald. 

Buitenwerk
Buiten slaat een aantal SbZ-ers een (golf)balletje op de pitch 
en put baan. Het zijn beginnelingen, maar dat mag de pret 
duidelijk niet drukken. Hetzelfde geldt voor hen die, gelukkig 
op veilige afstand en onder begeleiding, druk doende zijn 
met pijl en boog. Een stukje verderop kletteren de jeu de 
boules ballen.

Finish
Als iedereen aan het eind van de dag, met het door Olga 
gesigneerde ‘goody book’ onder de arm, Papendal verlaat,  
is een ding zeker: dit zal niet snel vergeten worden!



Service & Contact

Wilt u meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Belt u dan met onze collega’s van de afdeling Klantenservice 
op (071) 751 00 52. Onze medewerkers staan u graag te woord op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Of kijk op  
www.zilverenkruis.nl/unilever. U kunt ons ook per e-mail bereiken via basisverzekering@zilverenkruis.nl. 

Wilt u contact met het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte? Schrijft u dan naar onze secretaris Mevrouw E.S. Korswagen, 
Postbus 30103, 3001 DC Rotterdam. Of stuur een e-mail naar info@stichting-sbz.nl. U kunt ook bellen naar (010) 413 36 37.
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Met Mijn Zilveren Kruis al uw zorgzaken in  
1 overzicht
Of het nu gaat om een rekening declareren, opzoeken 
hoeveel u vergoed krijgt of het regelen van uw betalingen.  
U regelt het zelf, wanneer het ú uitkomt. Met Mijn Zilveren 
Kruis is het niet meer nodig om uw gegevens op papier  
te bewaren. Alles staat overzichtelijk bij elkaar op uw 
persoonlijke pagina. Wel zo handig!

Log in met sms voor al uw gegevens
Gegevens over de zorg die u krijgt zijn extra privacygevoelig 
en alleen voor uw ogen bestemd. Wij vinden het belangrijk 
dat uw gegevens extra goed beschermd zijn. Wij vragen 
daarom van u om in twee stappen in te loggen.  
Dat betekent dat u inlogt met uw wachtwoord én een  
sms-code. U kunt een sms-controle aanvragen op  
Mijn DigiD. Dit kan met uw mobiele of vaste telefoon-
nummer. Op een vast telefoonnummer ontvangt u  
een gesproken sms-bericht met de sms-code. 

U kunt al uw gegevens inzien en wijzigen met  
sms-controle
• uw zorgverbruik
• stand van uw eigen risico
• status van uw declaratie
• uw pakket bekijken en wijzigen

U kunt een DigiD of sms-controle aanvragen  
op Mijn DigiD
Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wacht-
woord die u allebei zelf kiest. Maak een DigiD aan via  
digid.nl. Hier kunt u ook een sms-controle aanvragen om  
in te loggen op Mijn Zilveren Kruis.

Declareren via internet gaat snel en eenvoudig
Mijn Zilveren Kruis geeft ook overzicht in de declaraties die  
u of een zorgverlener heeft ingediend. U ziet direct wat u 
vergoed krijgt. Of wat u moet betalen. Uw declaraties dient 
u gemakkelijk online in. U kunt dit doen in de online 
omgeving van Mijn Zilveren Kruis. Of met de Zilveren Kruis 
app, die u kunt downloaden op uw mobiele telefoon.

Kies zelf hoe u uw premie en zorgkosten betaalt
Uw rekening betalen kan op verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld via automatische incasso of met een rekening 
per e-mail, makkelijk met iDEAL en zonder extra kosten.  
U kunt ook per post uw rekening ontvangen. Dit kost € 1,- 
per rekening. U ontvangt geen acceptgiro, maar u doet 
steeds zelf de overboeking. In Mijn Zilveren Kruis kunt u  
uw betaalwijze veranderen. 

Log in op uw Mijn Zilveren Kruis omgeving
Wilt u inzicht in uw zorgzaken? Ga naar zk.nl/mijnzk.

Met uw DigiD kunt u veilig inloggen op web sites van de overheid en in de zorg. 
Ook op de website van Zilveren Kruis. Dit is bepaald door de overheid. Alleen u kunt 
op deze manier uw persoonlijke gegevens bekijken. En u maakt via DigiD gebruik van 
een beveiligde verbinding. Samen zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens 
goed beschermd zijn.

Mijn Zilveren Kruis

Uw gegevens goed beschermd
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