
Er kan onduidelijkheid zijn over het betalen van geneesmiddelen die via de apotheek 
verstrekt worden. In het schema is weergegeven hoe dat precies zit.

Geneesmiddelen, wie betaalt 
wat in 2019?

Toelichting
Het GVS is het geneesmiddelenvergoedingssysteem. 
In het GVS staan:

a. de geneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking 
komen. Deze geneesmiddelen worden vergoed uit de 
basisverzekering. Het Eigen Risico is van toepassing. 

b. de geneesmiddelen die niet voor vergoeding uit 
de basisverzekering in aanmerking komen. Deze 
geneesmiddelen komen geheel voor eigen rekening. 

In het GVS is ook de maximale vergoeding voor elk 
afzonderlijk geneesmiddel opgenomen. Sommige 
geneesmiddelen zijn duurder dan deze maximale 
vergoeding. Het deel dat niet vergoed wordt uit de 
basisverzekering moet zelf betaald worden. Dit is een 
Eigen Bijdrage. De Eigen Bijdrage bedraagt in 2019 
maximaal € 250 per verzekerde. De apotheker informeert 
wanneer er sprake is van een Eigen Bijdrage. Naast de 
Eigen Bijdrage is ook het Eigen Risico van toepassing. 

De rekening wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd, 
omdat de apotheker geen inzicht heeft in het gebruik van 
de Eigen Bijdrage en het Eigen Risico. 

SERVICE EN CONTACT

Declaraties kunt u sturen aan: Zilveren Kruis, Afdeling Declaratieservice, Postbus 70001, 3000KB Rotterdam.

Wilt u meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Belt u dan met de medewerkers van Zilveren Kruis, afdeling 
Klantenservice op (071) 751 00 52. Zij staan u graag te woord op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Of kijk op zk.nl/sbz. U kunt hen 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 Bellen kan ook: (010) 413 36 37. Stichting Steun bij Ziekte

In deze eerste nieuwsbrief van 2019 treft u informatie aan over de verlenging
van het contract tussen Steun bij Ziekte en Zilveren Kruis, over de nieuwsbrief zelf, 
de samenstelling van het bestuur en over de Vitaliteitsdag 2019. Zilveren Kruis brengt 
op volgende pagina’s een aantal interessante artikelen.

Nieuwe contractperiode
Het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte heeft voor 
de jaren 2019, 2020 en 2021 weer een nieuw contract 
afgesloten met Zilveren Kruis. Veel wijzigt er voor u niet, 
zoals u inmiddels ook uit de polis heeft kunnen opmaken. 
De hoge kortingspercentages van 10% op de basisverzekering 
en 15% op de aanvullende verzekering zijn bijvoorbeeld 
vooralsnog ongewijzigd. (Het maximum kortingspercentage 
op de basisverzekering is overigens wel door de Minister per 
1-1-2020 teruggebracht van 10 naar 5%!). Wat wel wijzigt is 
de uitgifte van de nieuwsbrief. Daar leest u hierna meer over.

Nieuwsbrief: een ander uiterlijk 
Tot eind 2018 was het een contractueel vastgelegde 
afspraak dat Zilveren Kruis 2x per jaar een nieuwsbrief 
voor de verzekerden bij Steun bij Ziekte uitgaf, waarbij 
ook ruimte beschikbaar was voor berichten van het 
bestuur. Zilveren Kruis droeg daarvan de kosten. Tot die 
datum was Steun bij Ziekte de enige collectiviteit die deze 
afspraak met Zilveren Kruis had. In gezamenlijk overleg 
is besloten dat met ingang van 2019 de nieuwsbrief door 
Steun bij Ziekte zelf wordt uitgegeven, waarbij Zilveren 
Kruis zorginhoudelijke kopij levert en verantwoordelijk 
is voor het adressenbestand. Dit laatste houdt verband 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
de zgn. AVG. Het bestuur heeft van deze nieuwe situatie 
gebruikgemaakt om de nieuwsbrief in een wat ander jasje 
te steken. Wij zijn er blij mee en hopen dat u dat ook bent.

Samenstelling van het bestuur
Hans Nieuwenhuis, bestuurslid sinds 
2006, waarvan de laatste jaren als 
penningmeester, is per april 2019 
gestopt met zijn werkzaamheden voor 
ons. Het was even een speurtocht, maar 
wij zijn heel blij dat we er in geslaagd zijn een uitstekende 
opvolger voor hem te vinden. De nieuwe penningmeester is 
Leen van de Graaf. Wij heten Leen uiteraard hartelijk welkom 
in het bestuur en zijn Hans dankbaar voor zijn werk.

10e Vitaliteitsdag: ‘Terugblikken en vooruitkijken’
Zoals in de afgelopen 9 jaar zijn wij ook nu weer druk in de
weer om samen met Zilveren Kruis de Vitaliteitsdag te
organiseren. Deze 10e versie wordt gehouden op zaterdag
31 augustus 2019 in Papendal. Het belooft een informatieve
en ontspannen dag te worden met een aantal ‘gouwe ouwe‘ 
en met verrassende nieuwe activiteiten. De nieuwsbrief 
met de uitnodiging en het programmaboekje vallen begin 
juni bij u in de bus. Wij hopen u in groten getale op 
31 augustus in Papendal te mogen begroeten.

Inzenden declaraties
Vanaf nu vindt u onder ‘service en contact’ op pagina 
4 van de nieuwsbrief het adres voor het inzenden van 
declaraties.

Het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte

Leen van de Graaf

Geneesmiddelen - Wie betaalt wat in 2019?

De klant betaalt voor geneesmiddelen in 2019 dus maximaal 
€ 385 ER (+ eventuele vrijwillig ER) en maximaal € 250 EB.

Klant haalt bij de apotheek een
(in het GVS geregistreerd)

geneesmiddel.

Wij vergoeden het medicijn. De
klant betaalt wel eigen risico (ER). 
Voor sommige medicijnen betaalt 

de klant ook een eigen bijdrage 
(EB).

Wij houden bij hoeveel EB de klant
betaald heeft. Is de € 250 bereikt?

Daarna wordt de EB uit de 
basisverzekering vergoed.

De apotheek stuurt de rekening
naar de zorgverzakeraar.

Wij sturen de rekening voor de EB 
naar de klant. De klant betaalt 

maximaal € 250 EB.

250 

Zodra de kosten voor de EB uit de 
basisverzekering vergoed worden 
betaalt de klant hiervoor wel weer 

ER als er nog ER open staat.
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een spin in het web van het medisch circuit en kunnen wij 
vaak helpen. We delen onze informatie, maar stellen geen 
diagnose. Wij gaan nooit op de stoel van de arts zitten.”

Wij ontzorgen verzekerden stelt In ’t Veen. “Als de zorg niet 
naar verwachting is of patiënten zijn teleurgesteld, is het 
vaak terug te leiden tot onvoldoende communicatie tussen 
zorginstellingen en patiënten. Dat kan aan beide partijen 
liggen. Veel mensen vergeten of durven niet goed bij een 
arts door te vragen of helder te vertellen wat ze precies 
ervaren. Artsen hebben een druk spreekuur en vragen ook 
niet altijd door of de patiënt het begrijpt. Ik adviseer klanten 
daarom om altijd een lijstje mee te nemen met vragen. Stel 
die vragen ook echt. Mocht u twijfelen of ontevreden blijven 
over een voorgestelde behandeling, dan heeft u recht op 
een second opinion. Dit kunt u met uw huisarts overleggen. 

Wij, de zorgcoaches, kunnen samen met u kijken wat de 
beste optie is voor een second opinion, bijvoorbeeld via 
de 2e arts online of via Royal Doctors, een internationaal 
netwerk van topartsen. Wij doen er alles aan om onze 
verzekerden te ontzorgen.”

Bewegen is gezond, dat is natuurlijk een open deur. Maar weet u ook hóe gezond? 
Wandelen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw levensverwachting met bijna 
2 jaar toeneemt! 

Wanneer u gebruik moet maken van 
medische zorg, is het fijn als dat direct 
goed gaat. Want onnodig moeten 
wachten op een ingreep is vervelend. 
De zorgcoaches van Zilveren Kruis helpen 
u naar zorg op maat.

De zorgcoaches van Zilveren Kruis loodsen 
u goed door het medische circuit 

‘Wij zijn de spin
in het zorgweb’

Een dagelijks ommetje:
nóg gezonder dan u denkt

Minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief 
bewegen: dat is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(NNGB) voor volwassenen. Maar wat houdt dat in, matig in-
tensief bewegen? Welke activiteiten lenen zich nog meer voor 
de beweegnorm, naast wandelen? En wat past het best bij u?

Het zit ’m in de kleine dingen
Sprintjes trekken in het park. Potje tennissen op de baan. 
Fanatiek aerobiccen in de sportschool. Het ziet er allemaal 
indrukwekkend uit. Maar dat zijn natuurlijk geen matig 
intensieve bewegingen. De beweegnorm gaat uit van wat 
relaxtere activiteiten. Wandelen of tuinieren bijvoorbeeld. 
Of meerdere keren per dag tussendoor vijf minuutjes korte 
oefeningen doen, zoals verschillende vormen van rekken en 
strekken. Een combinatie kan uiteraard ook. Zolang u maar 
in beweging blijft, want dat geeft energie.

Maar levert dat dagelijks halfuurtje matig intensief bewegen 
echt zoveel winst op? Ja dus. Niet alleen fysiek en mentaal. 
Ook sociaal kan het u iets brengen. In je eentje bewegen 
voelt voor de een weliswaar prima, de ander vindt het juist 
prettig om het samen met anderen te doen.

Wat wint u met bewegen?

1: een gezonder lichaam
Bewegen is goed voor hart, bloedvaten en spieren. Het 
verbetert uw bloedcirculatie, ademhaling, zuurstofopname 
en spijsvertering. Zo krijgt u ook een betere weerstand. 
En dankzij een dagelijks ommetje kunt u bovendien de 

Als verzekerde bij Zilveren Kruis hebt u dan geluk, want 
Zilveren Kruis heeft voor dit soort vragen de Zorgcoach 
ingesteld. Carla in ‘t Veen, senior Zorgcoach: “Er gebeuren 
geregeld dingen in de zorg die voor een patiënt niet logisch 
lijken. Uw huisarts verwijst u vaak naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis, terwijl een ander ziekenhuis voor uw probleem 
veel beter bekend staat. Of u wordt verwezen naar een 
chirurg,terwijl u uiteindelijk naar een orthopeed moet. En 
als dat blijkt, moet u wéér op een wachtlijst. Het is logisch, 
maar wel erg vervelend als u bijvoorbeeld een vakantie 
geboekt hebt, of een bruiloft hebt. 

Elke patiënt is anders
Het doen van een goede intake is heel belangrijk vertelt een 
medewerker van Zilveren Kruis. Als mensen ons bellen is het 
van belang om heel goed en nauwkeurig te vertellen wat er 
aan de hand is, wat de voorgeschiedenis is en wat zij van 
ons vragen. Dan kunnen wij goed bemiddelen. Want het 
gaat erom wat iemand wil. Wilt u snel worden behandeld 
en bent u bereid te reizen? Dan krijgt u van ons een ander 
bemiddelingsadvies dan wanneer u wilt wachten op een 
plek bij bijvoorbeeld een ziekenhuis dat de beste zorg voor 
uw aandoening of ziekte geeft. Of een ziekenhuis in uw 
buurt. Het kan ook gaan om een combinatie van die zaken. 
De zorgcoach kijkt naar het totaalplaatje. Wanneer duidelijk 
is wat u wilt, geven wij een goed zorg advies op maat.” 

Zorgcoaches nemen de tijd om te helpen
De zorgcoaches van Zilveren Kruis zijn allemaal ervaren 
adviseurs. Zij weten goed wat er in de zorg speelt. De 
medewerkers nemen de tijd voor het gesprek, luisteren 
goed, leggen zaken graag uit en weten hoe de zorg in 
elkaar steekt. Dat komt omdat we dagelijks niet alleen veel 
contacten met verzekerden hebben, maar ook met zorg-
aanbieders. Van hen krijgen wij ook informatie die voor 
ons werk belangrijk is. Bijvoorbeeld dat hun ziekenhuis de 
volgende week nog ruimte heeft voor bepaalde operaties. 
Daarmee kunnen wij onze verzekerden weer helpen.. Door 
alle kennis te combineren zijn wij voor onze verzekerden 

kans op bepaalde ziektes verkleinen. De kans op diabetes 
bijvoorbeeld. Zo’n gevarieerde mix van gezondheidsvoor-
delen: daar kan geen pil tegenop!

2: een fitte geest
Uw brein houdt ook van beweging. Door regelmatig te 
wandelen, verbetert u stap voor stap uw geheugen, crea-
tieve vermogens en humeur. Ook bevordert bewegen de 
nachtrust. Daarnaast helpt wandelen tegen stress. Wat 
wil uw brein nog meer?

3: verbinding
Thuis wacht de verleiding van televisie en sociale media. 
Vergeet alleen niet hoe fijn echt contact kan zijn. Ga daar-
om als het even kan samen op pad. Wel zo gezellig en op 
die manier motiveert u elkaar. Bovendien is het een ideaal 
moment om vriendschappen verdiepen: het schijnt makke-
lijker te zijn om tijdens bewegen te praten over moeilijke
situaties en gevoelige onderwerpen, dan wanneer u tegen-
over elkaar zit. En die gesprekken aangaan werkt weer 
stressverlagend.

Een nieuwe gewoonte creëren
Kortom: u hoeft echt geen fanatieke sporter te worden om 
uw lichaam en brein gezond te houden. De grootste uit-
daging zit hem niet zozeer in de inspanning zelf, maar in het 
creëren van een nieuwe gewoonte. Tip: schrijf op wanneer 
u (meer) wilt bewegen. En vermeld daarbij wat u precies 
gaat doen, waar en met wie. De kans dat u deze nieuwe 
gewoonte volhoudt is dan een stuk groter.

De zorgcoach van Zilveren Kruis helpt, bemiddelt 
en begeleidt u naar zorg op maat. Ook na de 
behandeling of operatie adviseert de zorgcoach 
over vervoersvergoedingen en dergelijke zaken. 

> In 2018 voerde het Zorgcoach-team 64.000 
gesprekken, inclusief geboortezorg

> Via de zorgcoaches werden voor de verzekerden 
maar liefst 182.000 wachtdagen bespaard

Telefoonnummer:
071-364 02 80

of via de site
zk.nl/zorgcoach


