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Beste lezer,

Hoe wilt u oud worden? Dit is waarschijnlijk geen vraag die u zichzelf dagelijks stelt. Maar misschien toch eens nuttig. Want we willen zo 
lang mogelijk thuis wonen. Zo lang mogelijk de regie over ons eigen leven houden. Maar hoe regelt u dit? 
Wat zijn uw mogelijkheden? En wat krijgt u allemaal vergoed? Wij ontwikkelden voor senioren speciale diensten, services en 
vergoedingen. U leest er meer over in deze brochure.

De voordelen van de samenwerking van Stichting Steun bij Ziekte en Zilveren Kruis:
• Een zorgverzekering met aandacht voor senioren;
• 10% korting op de basisverzekering en 15% korting op alle aanvullende verzekeringen;
• Extra vergoedingen voor fysiotherapie* en psychologische zorg* als u aanvullend verzekerd bent;
• Mogelijkheid afsluiten pakket Extra Vitaal met 15% korting en een jaarlijks vast te stellen subsidie door Stichting Steun bij Ziekte**;
• Twee keer per jaar een nieuwsbrief per post;
• Deelname aan de jaarlijks vast te stellen Vitaliteitsdag.

* in 2017, wordt jaarlijks bepaald.
** 40% in 2017, percentage wordt jaarlijks bepaald.

Over alle voordelen leest u uitgebreider op zk.nl/unilever

Wilt u contact met het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte?
Schrijft u dan naar de 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.

Heeft u nog vragen over iets wat u in de brochure leest?
Of over andere onderwerpen? Op de achterzijde van deze brochure leest u hoe u Zilveren Kruis bereikt.

Hartelijke groet,
Stichting Steun bij Ziekte
Zilveren Kruis

Voorwoord
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Onze Zorgcoaches beantwoorden uw vragen over zorg 
Naar welk ziekenhuis kunt u het beste gaan? Hoe vraagt u 
thuiszorg aan voor uzelf of uw naasten? Hoe bent u sneller 
aan de beurt bij een medisch specialist? En dit natuurlijk het 
liefst met één telefoontje. De Zorgcoach van Zilveren Kruis 
geeft advies en wijst u de weg naar de juiste zorgverlener. 
Kortom: één plek voor al uw zorgvragen.

Heeft u vragen over langdurige zorg?
De Zorgcoach wijst u ook de weg als u vragen heeft over de 
ingewikkelde wet- en regelgeving van de langdurige zorg.  
En helpt u met vragen over vergoedingen. Maar ook als u  
wilt weten welke diensten wij speciaal voor mantelzorgers 
hebben.

U kunt bij uw Zorgcoach terecht met vragen over:
•  hulp bij het vinden van de juiste instanties voor  

langdurige zorg;
•  hulp aan huis na een ziekenhuisopname;
•  het regelen van hulpmiddelen;
•  hulp bij het aanvragen van een second opinion;
•  een snellere afspraak via wachtlijstbemiddeling;
•  advies en informatie over zorgverleners;
•  antwoord op een vraag over uw aandoening via  

2e arts online

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?
Bel dan met de Zorgcoach (071) 364 02 80  
of kijk op zk.nl/zorgcoach.

Zorgcoach
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Ziekenhuizen in Nederland zijn kwalitatief goed. In vergelijking  
met andere landen staan we erg hoog op de lijst. Toch zijn er wel 
verschillen tussen ziekenhuizen. Het ene ziekenhuis doet een 
operatie bijvoorbeeld heel vaak, terwijl het andere ziekenhuis
hoog scoort op patiënttevredenheid. Daarom is het goed om te 
bedenken wat voor u belangrijk is. U wilt natuurlijk een ziekenhuis 
waarbij u het gevoel heeft goed behandeld te worden.

In het persoonlijk zorgrapport staan 5 ziekenhuizen 
overzichtelijk naast elkaar
De Zorgcoach kan voor u een persoonlijk zorgrapport maken. 
Hierin worden 5 ziekenhuizen met elkaar vergeleken die aan uw 
wensen tegemoetkomen. Het persoonlijk zorgrapport vergelijkt:
• hoe vaak het ziekenhuis de behandeling uitvoert
• hoe vaak er complicaties optreden
• het resultaat van een behandeling
• ervaringen van patiënten
• klanttevredenheid
• wachttijden

Geen ‘beste ziekenhuis’
Er komt geen ‘beste ziekenhuis’ uit de resultaten. Omdat voor 
iedereen andere zaken belangrijk zijn. Wat voor de een het beste is 
kan voor de ander minder relevant zijn. U kiest dus zelf het 
ziekenhuis waarvan u denkt dat dit het beste bij u past. Ook kunt u 
het rapport meenemen naar uw huisarts en samen de juiste 
beslissing nemen.

Wachtlijsten
Soms heeft een ziekenhuis een wachtlijst. De Zorgcoach kan  
dit voor u nagaan. Kunt u voor uw behandeling terecht bij 2 
ziekenhuizen? Dan kunt u met de informatie van de Zorgcoach
kiezen voor het ziekenhuis waar u het snelst geholpen wordt.

Benieuwd hoe zo’n vergelijksrapport er uitziet?  
Bekijk dan de 2 voorbeelden op zk.nl/zorgcoach

Naar het ziekenhuis

Ziekenhuizen vergelijken
Bent u doorverwezen naar  een ziekenhuis voor een behandeling? Maar weet u niet 
waar u terechtkunt voor de beste zorg? Of misschien heeft u wel een voorkeur, maar 
weet u niet of dit ziekenhuis de juiste voor u is. De Zorgcoach maakt het inzichtelijk 
met een persoonlijk zorgrapport.
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2e arts online aanvragen? Bel dan eerst de Zorgcoach
Nadat u hebt gesproken met de Zorgcoach regelt hij of zij uw 
aanvraag. U krijgt een e-mail van de Zorgcoach. Hierin staan uw 
persoonlijke inloggegevens. Als u inlogt kunt u uw aanvraag inzien 
of aanpassen. Daarna kiest een medisch specialist van 2e arts 
online aan wie u uw vraag wilt stellen. U kunt ook extra informatie 
meesturen.. Omdat u ingelogd bent, gebeurt dat veilig. 

U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord op uw vraag
Is het antwoord dat u heeft gekregen niet duidelijk genoeg?  
Of heeft u nog vragen? Dan kunt u kiezen voor een telefonische 
toelichting van een medisch specialist. Deze belt u zo snel 
mogelijk op. Het antwoord kunt u bespreken met uw eigen arts.
 

2e arts online is niet hetzelfde als een second opinion
U krijgt bijvoorbeeld geen nieuwe diagnose. En ook wordt er geen 
nieuwe behandeling voorgesteld. De medisch specialisten zijn een 
verlengstuk van uw behandelend arts waarmee u overlegt.  
Soms krijgt u het advies om alsnog voor een second opinion naar 
een ziekenhuis te gaan. Neemt u dan weer contact op met de 
Zorgcoach.

Alle informatie die u deelt is vertrouwelijk
De service van 2e arts online wordt uitgevoerd door specialisten in 
dienst van Medical Work. Zilveren Kruis krijgt uw medische 
gegevens niet.

Worden uw klachten erger?
Wacht dan niet. Neem direct contact op met uw huisarts  
en/of huidige medisch specialist. Meer informatie leest u 
op zk.nl/zorgcoach.

Naar het ziekenhuis

2e arts online 
Soms vergeet u iets te vragen tijdens uw doktersbezoek. Of heeft u misschien 
behoefte aan de mening van een andere arts? Dat kan. 2e arts online is een service 
waarmee u vragen en twijfels over uw medische klacht, diagnose of behandeling 
digitaal kunt voorleggen aan een specialist. Een team van Nederlandse medisch 
specialisten staat voor u klaar. Want 2 weten meer dan 1!
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De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG ontwikkelden samen 
met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Het doel van  het keurmerk is de ziekenhuiszorg voor ouderen 
verbeteren. Het keurmerk-team onderzoekt hoeveel aandacht 
ziekenhuizen hebben voor oudere patiënten. Bijvoorbeeld met een 
vragenlijst voor ziekenhuizen. En door betrokken vrijwilligers die 
ziekenhuizen bezoeken. Zij beoordelen onderwerpen die juist voor
ouderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: de duidelijkheid van 
bewegwijzering en het comfort van de stoelen in de wachtkamer. 
Slechts een greep uit de vijftien onderdelen waarop het keurmerk 
controleert.

In ziekenhuizen met het keurmerk is er onder andere:
• Extra aandacht voor gezondheidsrisico’s van ouderen;
• Extra aandacht voor ouderen met dementie;
• Een speciaal team voor ouderen;
•  Een plek waar de mantelzorger kan overnachten  

en/of mee-eten;
• Een gespecialiseerde arts voor ouderen.

Zilveren Kruis ondersteunt dit initiatief van harte
We gebruiken de uitkomsten in gesprekken met ziekenhuizen  
en passen de voorwaarden van verzekeringen hierop aan.  
De ziekenhuizen met het keurmerk ontvangen van ons een 
‘pluscertificaat’. 

Benieuwd hoe goed ziekenhuizen in uw buurt omgaan met 
senioren? Vergelijk ze dan in onze Zorgzoeker op zk.nl/zorgzoeker. 
Hier ziet u of een ziekenhuis het keurmerk heeft en hoe het scoort 
op alle kwaliteitsaspecten. 

Naar het ziekenhuis

Keurmerk Seniorvriendelijke 
Ziekenhuizen
Een verblijf in het ziekenhuis is nooit fijn. Maar zeker ouderen hebben vaak wat extra 
aandacht nodig. Niet alle ziekenhuizen zijn hier goed op ingericht. En dat terwijl het 
percentage ouderen in het ziekenhuis hoog is. Nu al zo’n 60% en dat zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. 



8

Uit het ziekenhuis

Hulp aan huis na ziekenhuisopname 
U mag na een knie- of heupoperatie in veel gevallen snel naar huis. Maar u bent nog 
niet fit genoeg om de dagelijkse dingen te doen. U moet eerst herstellen. Extra hulp is 
in zo’n geval meer dan welkom. Maak dan gebruik van Hulp aan Huis. Zo krijgt u hulp 
bij wassen en aankleden, tuinonderhoud, mantelzorg, boodschappen doen of er kan 
een maaltijd bezorgd worden. En zelfs de hond kan uitgelaten worden. 

In 4 stappen Hulp aan Huis 
aanvragen

Stap 1: 
U belt met de Zorgcoach.
Binnen 5 dagen nadat u uit het ziekenhuis ontslagen. 

Stap 2: 
Wij stellen u een aantal vragen.
Zo beoordelen we of u in aanmerking komt voor  
Hulp aan Huis. 

Stap 3: 
U hoort of u in aanmerking komt voor een budget.
De zorgcoach berekent het budget.  
Het maximale bedrag is € 1.000,-. 

Stap 4: 
U ontvangt het bedrag binnen 3 werkdagen op  
uw bankrekening.

Hulp aan Huis biedt uitkomst
U kijkt samen met de Zorgcoach van Zilveren Kruis welke zorg u 
het beste kunt aanvragen in uw situatie. Of welke hulpmiddelen 
handig zijn om te bestellen. Als u dat wilt, vraagt de Zorgcoach de 
zorg voor u aan.

Vergoeding tot € 1.000,-
Met Hulp aan Huis kunt u een budget tot uw beschikking krijgen 
van maximaal € 1.000,-. 
Dit bedrag is afhankelijk van een aantal voorwaarden.  
De Zorgcoach berekent aan de hand van uw situatie precies op 
hoeveel budget u kunt rekenen. Zo is een voorwaarde dat u 
minimaal 1 nacht in het ziekenhuis opgenomen bent geweest.  
En er wordt gekeken naar uw verzekering. U moet minimaal een 
aanvullende verzekering hebben. De Zorgcoach legt u uit hoe we 
dit bedrag vaststellen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op zk.nl/hulpaanhuis.
Direct contact? Bel dan (071) 751 00 98.  
Wij zijn bereikbaar tussen 8:00 en 18:00 uur.
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Als mantelzorger loop je een verhoogd risico op overbelasting
Bijna de helft van de 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland voelt 
zich overbelast. En ze ervaren problemen met de combinatie van 
werk en zorgtaken. Heeft u als mantelzorger tijdelijk 
ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld als de zorg even te veel wordt?
We ondersteunen u graag in uw taak als mantelzorger.

Tijdelijke mantelzorgvervanging
U krijgt vervangende zorg wanneer u zorgt voor iemand die 
chronisch ziek of gehandicapt is. En u als mantelzorger even 
afwezig bent. Bijvoorbeeld door vakantie. 
U krijgt vanuit de aanvullende verzekering met 3 en 4 sterren 
vergoeding voor 21 dagen vervangende mantelzorg. Hebt u het 
pakket Extra Vitaal? Dan ontvangt u vergoeding voor nog 7 dagen 
extra. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Handen-in-Huis levert 
de vervangende mantelzorg.

Hoe werkt het? U neemt 8 weken van tevoren zelf contact op met 
Handen-in-Huis van Stichting Mantelzorgvervanging Nederland. 

Mantelzorg
Mantelzorgers zorgen vrijwillig en vaak een langere periode voor zieke familieleden 
of vrienden. U bent mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langer dan drie 
maanden voor een naaste zorgt. In Nederland zijn er ongeveer 2,6 miljoen 
mantelzorgers. 

An, 59 jaar, mantelzorger
‘Ik werk en ik ben gezond. Vroeger zou ik nu zo ongeveer  
met de VUT gaan, maar nu moet ik nog even doorwerken.  
Gelukkig voel ik me fit. Ik fiets graag en ik tennis nog iedere 
week. Ik pas een middag per week op de kleinkinderen. 
Daarnaast zorg ik samen met mijn zus voor mijn ouders.  
Dat valt me soms wel zwaar.’

U bereikt hen via telefoonnummer (030) 659 09 70. Zij regelen 
voor u de mantelzorgvervanging. Voor acute mantelzorg-
vervanging kunt u contact opnemen met uw thuiszorgorganisatie 
die de vervangende zorg gaat leveren.

Mantelzorgmakelaar biedt extra ondersteuning
De mantelzorgmakelaar zorgt voor tijdelijke professionele onder-
steuning van de mantelzorger. Deze neemt allerlei regeltaken  
op het gebied van zorg, welzijn, financiën etc. over van de 
mantelzorger.
Heeft u het aanvullende pakket Extra Vitaal? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor een eenmalige vergoeding van 
maximaal € 250,- voor een mantelzorgmakelaar. Wilt u hiervoor  
in aanmerking komen? Neem dan eerst contact op met de 
Zorgcoach via telefoonnummer (071) 364 02 80. U vindt een 
mantelzorgmakelaar in uw regio op mantelzorgmakelaar.nl.

Medische ondersteuning via Mantelaar
U krijgt korting op extra ondersteuning door medisch studenten 
via Mantelaar. Zij bieden praktische zorg. U kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan boodschappen doen, steunkousen aantrekken of 
aankleden. Dit is zorg naast de officiële zorg en zorg van de 
mantelzorger. U krijgt eerst een gratis kennismakingsgesprek met 
de student, om te zien of het klikt. U vindt er meer over op 
mantelaar.nl.

Wilt u meer weten over mantelzorg? Kijk dan eens op mirro.nl,  
de site van Stichting Mirro. Zij bieden een online cursus voor 
mantelzorgers. Zo leert u bijvoorbeeld om overbelasting te 
voorkomen. U kunt hier ook testen of u overbelasting ervaart en in 
welke mate.
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Medicijnencheck
Medicijngebruik luistert nauw en is nooit zonder risico. Een Medicijnencheck kan in
sommige gevallen uitkomst bieden.

Hoe werkt de Medicijnencheck?
De apotheker vraagt met uw toestemming medische informatie 
op bij uw huisarts. Samen met de apotheker kijkt u of:
• u de medicijnen op de juiste manier gebruikt;
• u de medicijnen nog wel nodig heeft;
• er een nieuw middel is dat beter werkt.

Per jaar kunnen 16.000 ziekenhuisopnames worden 
voorkomen
Dat zijn per apotheek gemiddeld acht vermijdbare opnames per 
jaar. Natuurlijk is een ziekenhuisopname vervelend. Helemaal als 
het niet nodig was geweest. Maar het kost ook nog eens veel geld. 
Per jaar zo’n 85 miljoen euro.

Voor wie is een Medicijnencheck?
Een beoordeling van uw medicijnen is zinvol als u:
• 65 jaar of ouder bent;
• én u bepaalde aandoeningen heeft;
• én 5 of meer medicijnen gebruikt.

De Medicijnencheck is gratis en gebeurt in uw eigen apotheek.  
U betaalt bij ons ook géén eigen risico voor de Medicijnencheck.  
De huisarts en apotheker bekijken welke medicijnen voor u het 
beste zijn. Als het nodig is nemen zij contact op met de specialist. 
De apotheker bespreekt dit eerst met u.

Prijszoeker
Bereken de kosten van uw onderzoek
Bijna iedereen heeft wel eens bloed laten prikken of een echo 
gehad. Maar u weet vooraf niet wat dit precies kost. Met de 
prijszoeker ziet u snel de bedragen voor MRI, röntgen, echo of 
CT-scan, wat u (eventueel) zelf moet bijdragen, de prijsverschillen 
én waar u allemaal terechtkunt.

De kosten voor bloedonderzoek, MRI, röntgen, echo en 
CT-scan vallen meestal onder uw eigen risico
Heeft u uw eigen risico nog niet opgemaakt? Dan betaalt u de 
kosten voor bloedonderzoek, MRI, röntgen, echo en CT-scan zelf. 
Totdat het bedrag van uw eigen risico is bereikt. Zonder vrijwillig 
eigen risico is dat € 385. Het is daarom verstandig om de prijzen 
tussen zorgverleners te vergelijken.  
Met de prijszoeker van Zilveren Kruis berekent u zelf welke 
kosten u kunt verwachten. En kunt u achteraf beter controleren 
of uw rekening juist is.

Wilt u meer weten? Kijk dan op zk.nl/prijszoeker.
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Mantelzorg
App: Alzheimer Assistent
Een assistent die helpt om te gaan met mensen met dementie. 
Biedt een overzicht van teksten en video’s over herkenbare 
situaties voor mantelzorgers. Naast het uitwisselen van
ervaringen met andere mantelzorgers is het mogelijk om  
een eigen verslag van de dag te delen.
Kijk voor meer informatie op alzheimer-nederland.nl

App: Fello
Met familie en vrienden samen voor iemand zorgen. Dat kan nog 
wel eens voor onduidelijkheid zorgen. De vernieuwde app Fello 
maakt het makkelijker door bijvoorbeeld de gedeelde agenda.  
Zo weet iedereen in de zorggroep welke hulp nodig is.
Kijk voor meer informatie op getfello.com

Testen en trainen van uw 
geheugen
App: Memorado
Gericht op het trainen van de hersenen met behulp van bijna 20 
spellen, op meer dan 570 verschillende niveaus. De games zijn 
leuk en uitdagend en verbeteren uw geheugen, concentratie en 
reactievermogen. Daarnaast worden ook statistieken bijgehouden.
Kijk voor meer informatie op memorado.nl

Slapen
App: Sleep Better
De app neemt bewegingen waar tijdens de slaap. U installeert de 
app op uw telefoon. Voor u gaat slapen zet u de app aan en houdt 
u de telefoon naast uw kussen. Een sensor meet de bewegingen 
en houdt de kwaliteit van slaap bij. Daar komen weer tips uit om 
uw slaap te verbeteren. U krijgt inzage in uw slaappatroon, maar  
u kunt ook uw dagelijkse gewoonten (die effect hebben op uw 
slaappatroon) bijhouden.
Meer informatie vindt u via runtastic.com

App: de Vakantiedokter
Om u bij te staan op vakantie heeft Zilveren Kruis de App de 
Vakantiedokter ontwikkeld. Zo heeft u in het buitenland altijd 
de vertrouwde Nederlandse zorg bij de hand. U kunt met deze 
app op vakantie vragen stellen aan een medisch expert in 
Nederland. Download de gratis App de Vakantiedokter op uw 
smartphone of tablet.
Kijk op zk.nl/vakantiedokter voor meer informatie en veel 
gestelde vragen op vakantie.

App: MaaltijdMatch 
Het is niet altijd makkelijk om een gezonde keuze voor de 
avondmaaltijd te maken. MaaltijdMatch van Actify staat vol 
gezonde recepten die gemakkelijk en snel te bereiden zijn.  
De recepten zijn allemaal op gezondheid gecontroleerd door 
diëtisten. Bovendien is goed gelet op het betaalbaar houden 
van de maaltijden.
Kijk voor meer informatie op actify.nl/maaltijdmatch

Gezondheidsapps
Er verschijnen constant nieuwe gezondheidsapps. Welke zijn goed, betrouwbaar en 
makkelijk in gebruik?  Om een juiste keuze te maken, heeft  Zilveren Kruis relevante 
apps laten testen door verzekerden en medische experts. Hieronder vindt u de  
apps die het best uit de test kwamen. In de thema’s mantelzorg, eten & drinken,  
geheugen en slapen.
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Waar krijgt u ZilverKorting op?
Brillen, lenzen, ooglaseren
•  Specsavers: Het voordeel varieert van een gratis tweede (kinder)

bril tot 2 brillen zonder bijbetaling. Dit is afhankelijk van uw 
aanvullende verzekering;

•  Eye Wish Opticiens: € 60,- korting op een bril, € 120,- korting op 
een multifocale bril en 15% korting op lenzen;

•  Hans Anders: 25% korting op de glazen, 10% korting op alle 
merkmonturen en 10% korting op lenzen;

•  Collectief van Zelfstandige Opticiens: verhoogt verzekerde 
bedrag met 25%;

•   Bergman Clinics, Oogziekenhuis Zonnestraal en Oogkliniek 
Heuvelrug 10% korting;

• Eyescan: € 100,- korting per oog op ooglaseren

Hulp aan huis
Van (tijdelijke) mantelzorg tot huishoudelijke hulp.  U krijgt korting 
op de meest uiteenlopende hulp aan huis. Denk hierbij aan 
computerhulp, gezelschap en klusjes in en om het huis.

Uw uiterlijk
Korting op cosmetische behandelingen bij Bergman Clinics. Onder 
andere gezichts- of lichaamscorrecties en huidtherapie. U krijgt 
maximaal 20% korting naast de eventuele vergoeding vanuit uw 
aanvullende verzekering. Ook krijgt u 25% korting op een turban 
van Capelle Haarwerken, het modieuze alternatief voor een pruik.

Uw dagelijks leven
U krijgt 20% korting op veel hulpmiddelen bij Vegro en Medipoint. 
Dit zijn hulpmiddelen die u helpen bij het bereiden van eten en 
drinken, bewegen of sociaal contact.

Meer weten?
Ga naar zk.nl/zilverkorting voor een compleet overzicht van de 
zorgproducten en diensten waar u korting op krijgt.

Extra korting voor klanten  
van Zilveren Kruis
Met Zilverkorting krijgt u korting tot wel 25% op producten en diensten.  
Bij speciaal geselecteerde, betrouwbare partners van Zilveren Kruis.  
Van ooglaserbehandeling tot thuishulp, van bril tot cosmetische 
behandelingen. Of u nu een maand verzekerd bent bij Zilveren Kruis of  
al jaren. Voor u en uw meeverzekerde gezinsleden.
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Extra Vitaal: hulp bij een gezond  
en vitaal leven
 

Een vitale leefstijl betekent fit, energiek en krachtig in het leven staan. Voor veel 
mensen is dat gezond en actief bezig zijn, liefst zonder ziek te zijn. Al kunt u ook 
vitaal zijn als u wel een ziekte hebt. Met Extra Vitaal krijgt u de zorg vergoed die u 
helpt om u fit en vitaal te voelen. Zodat u dingen kunt blijven doen, die belangrijk voor 
u zijn. 

‘Jos deed twee keer de Persoonlijke Gezondheidscheck’
“De afgelopen jaren heb ik twee keer meegedaan met de 
Persoonlijke Gezondheidscheck. In die periode werkte ik 
nog. Ondanks het feit dat ik minimaal twee keer per week 
hardloop, vanaf januari begin te trainen voor de 4-daagse 
in Nijmegen en gezond en gevarieerd eet, vind ik het toch 
prettig te weten of ik gezondheidsproblemen heb waarvan 
ik nog geen weet heb. Gelukkig waren er geen gekke 
dingen. Een licht verhoogde cholesterol, maar in samen-
spraak met mijn huisarts hoefde ik daar niets aan te doen. 
Onderdeel van de check is een lange vragenlijst over je 
leefstijl. Vind ik heel goed. 
In mijn gezondheidsprofiel stond bijna alles op groen, dus 
ik heb mijn leefstijl niet hoeven veranderen. Ik beweeg al 
veel, eet gezond en ondervind weinig tot geen stress.  
Ik moet alleen iets minder snoepen, vind ik zelf. Ik raad 
iedereen aan om mee te doen. Eigenlijk juist als je leefstijl 
niet optimaal is. Mocht worden ontdekt dat er iets mis is 
met je, dan word je er hopelijk tijdig mee geconfronteerd 
en kan je er aan gaan werken om je gezondheid beter  
te krijgen.”

U wilt graag gezond en vitaal blijven. Wij geven graag advies en 
handige tips om te voorkomen dat u ziek wordt. Zo hebben veel 
55-plussers een verhoogde bloeddruk of een te hoog 
cholesterolgehalte. Als u daar niets tegen doet, dan vergroot de 
kans op hart- en vaatziekten.

Soms komt een extra zorgdekking goed van pas
Als u sport bijvoorbeeld, of als u al een dagje ouder bent.  
Hiervoor kunt u het pakket Extra Vitaal afsluiten. Dit pakket zit vol 
vergoedingen gericht op preventie en een vitale leefstijl. Dit regelt 
u eenvoudig via Mijn Zilveren Kruis. Kijk op zk.nl/extravitaal voor 
meer informatie.

Wat krijgt u bijvoorbeeld vergoed?
• Persoonlijke gezondheidscheck
• Cursus valpreventie 
• Medische fitness
• Geheugentraining
• Wettelijke eigen bijdrage voor hoortoestel
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Maandelijkse digitale nieuwsbrief
Wilt u graag nieuws over de zorg en uw verzekering in uw mailbox 
krijgen? Met onze maandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte 
van nieuws in de zorg. En we geven tips over zorg en zorg-
producten. U krijgt deze nieuwsbrief via e-mail. U kunt zich 
telefonisch of via onze website inschrijven. In de e-mailnieuws-
brief besteden we ook aandacht aan onderwerpen die voor 
55-plussers interessant zijn, zoals vitaliteit, preventie en 
mantelzorg.

Mijn Zilveren Kruis: uw persoonlijke online omgeving
In uw persoonlijke online omgeving van Mijn Zilveren Kruis vindt  
u alle informatie over uw zorgverzekering. U heeft niet alleen 
overzicht in uw zorgzaken, u regelt of wijzigt gemakkelijk 
verschillende zaken zelf.
Eenmaal ingelogd met DigiD ziet u snel wat de stand van uw  
eigen risico is en wat uw zorgverbruik is. Ook uw zorgkosten zijn 
inzichtelijk in kaart gebracht. Zo weet u altijd hoe u ervoor staat.

Declareren via internet gaat snel en eenvoudig
Uw persoonlijke omgeving 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.

Community
Op onze website hebben we een online dorpsplein ingericht waar 
klanten, niet-klanten, patiënten en zorgexperts elkaar ontmoeten. 
Bezoekers kunnen vragen stellen of beantwoorden, onderling 
kennis en ideeën delen en hun mening geven over zorg en 
gezondheid. 

Speciale website over prettiger ouder worden
Op zk.nl/prettigerouderworden vindt u een overzicht van  diensten 
en vergoedingen die voor 55-plussers interessant zijn. Ook vindt u 
er informatie over langer thuis  wonen en vitaliteit.

Senioren en internet
Tegenwoordig is het niet meer weg te denken uit de maatschappij. Veel meer zaken 
kunt u via internet regelen, zoals uw bankzaken of belastingaangifte. Ook bij Zilveren 
Kruis groeien we mee in de digitalisering.  Alles overzichtelijk op een rij. En wilt u 
belangrijke documenten, zoals het polisblad, per post blijven ontvangen dan kan  
dat ook.
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In kleine stappen een gezonder leven
Maak kennis met Actify. Een initiatief van Zilveren Kruis om  
u te helpen dagelijkse gewoonten wat gezonder te maken.  
Met kleine aanpassingen in eten, slapen of bewegen.  
Dat kan niet altijd. Of het lukt gewoon niet om eraan te 
beginnen. Op actify.nl/leefstijl vindt u gratis tips en inspiratie 
voor een gezonde leefstijl.

Inzicht met de EchteLeeftijdTest
Voelt u zich ook wel eens een jaartje ouder dan u bent? Om u 
hier inzicht in te geven ontwikkelde Actify samen met TNO de 
EchteLeeftijdTest. Hiermee kunt u zien hoe oud of jong u echt 
bent. Valt het resultaat een beetje tegen? Actify geeft u de 
juiste tips, zodat u zich snel weer jonger voelt.

Wat kunt u verwachten van Actify?
• EchteLeeftijdTest
• SlaapLekkerTest
• Maaltijd Match
• Stappen Challenge

Volhouden
Actify helpt u volhouden. We sturen motiverende berichten en 
informatie via WhatsApp

Beloon uzelf
U spaart automatisch mee voor leuke kortingen op dagjes uit 
of handige producten.

Meer weten? Kijk op zk.nl/actify

Actify
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Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht, KvK 30208637, AFM 12001027
Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Amersfoort, KvK 31028587, AFM 12000612
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300, AFM 12000647
Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, KvK 08053410, AFM 12000606

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef het dan aan ons 
 door zodat wij de fout kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van  
dit product of deze dienst kunt u geen rechten ontlenen.
 
Wilt u geen informatie ontvangen over onze producten of diensten? Meld dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden.

Bel naar
De persoonlijke zorgcoach (071) 364 02 80
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur

Vragen over vergoedingen (071) 751 00 52
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur

Kijk op
www.zk.nl/prettigerouderworden
www.zk.nl 

Schrijf naar
Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden


