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Op 30 augustus 2022 overleed na een kort ziekbed 
Conny Stoop in de leeftijd van 56 jaar.

Conny was bij velen van u bekend als contactpunt 
en gastvrouw bij de Vitaliteitsdagen.

In onze laatste Nieuwsbrief van Zomer 2022 
schreven wij nog over een nieuwe rol voor Conny 
als meedenker voor het bestuur van SbZ. En in de 
laatste bestuursvergadering die zij bijwoonde op  
13 juni van dit jaar droeg zij inderdaad zeer actief 
ideeën aan voor een vitaliteitsdag in 2023.

Wij moeten als bestuur nog steeds wennen aan 
het idee dat Conny Stoop er opeens, na jaren van 
intensieve samenwerking, niet meer is.

We zullen haar altijd vrolijke en energieke karakter 
heel erg missen.

In memoriam  
Conny Stoop

Van het bestuur
In de afgelopen weken heeft het bestuur zich gebogen over veel van de zaken 
die in deze nieuwsbrief aan de orde komen.
Het onverwachte overlijden van Conny Stoop heeft ons diep geraakt.
De gevolgen hiervan worden tot op de dag van vandaag gevoeld. Maar geheel 
in lijn met haar karakter hebben wij de draad weer opgepakt. 
We hebben deze nieuwsbrief samengesteld, er zijn bezoeken afgelegd ter 
voorbereiding van de (eventuele) Vitaliteitsdag in 2023, en er is een 
bijeenkomst van Zilveren Kruis bijgewoond waar nuttige informatie over o.a. 
zorgbemiddeling is opgedaan (waarover in de volgende nieuwsbrief meer 
informatie).

U heeft medio november de aanbiedingsbrief van Zilveren Kruis voor uw 
zorgverzekering in 2023 ontvangen. In deze nieuwsbrief wordt daarop ingespeeld 
met een aantal relevante zaken, zoals het ‘vijfstappen plan’ bij de samenstelling 
van uw verzekeringspakket en een uitleg van het voorkeursbeleid van Zilveren 
Kruis bij het wisselen van merk geneesmiddel.



Zilveren Kruis heeft inmiddels een voorstel aan  u gedaan. Voordat de beslissing valt welke 
verzekering bij u past, is het altijd goed  om u vooraf wat meer te verdiepen in de mogelijkheden. 
Immers, als we er meer vanaf weten, zijn we uiteraard beter in staat een passende keuze te maken. 
Dan worden we minder overvallen door tegenvallende kosten, ook als we besluiten om niet te 
veranderen. 

Op de website van U-Vitalis staat het overzicht ‘in 5 stappen maakt u  
uw keuze uit de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis’. Ook is daar het 
overzicht van de bijbehorende maandpremies te vinden.

Inhoudelijk zijn er ten opzichte van 2022 weinig veranderingen te melden.
De meest in het oog springende zaken zijn:
•  de premie stijgt door o.a. de toenemende kosten in de zorg
•  de laatste collectiviteitskorting van 5% op de basisverzekering vervalt nu ook
•  het eigen risico blijft €385
•  de zorgtoeslag stijgt

De voordelen van ons collectief zijn duidelijk:

Zorgverzekering 2023 in 
5 stappen maakt u uw keuze 

het (gratis) 
bijwonen van de
SbZ-Vitaliteitsdag

de kwaliteit van dienstverlening door  
Zilveren Kruis, met o.a. de Zorgcoach
(zie het artikel over zorgbemiddeling)

de korting op 
de Aanvullende 
Verzekering 
blijft 15%

de korting op  
de Aanvullende 
Tandverzekering 

blijft 15%

de korting op het 
Extra Vitaal Pakket blijft 25%, 
aangevuld met 40% subsidie  

van Steun bij Ziekte



Veel fabrikanten maken dezelfde medicijnen met dezelfde werkzame stof. Er zijn daardoor 
verschillende merken, in verschillende doosjes, maar met exact dezelfde medicijnen. Toch rekenen 
fabrikanten er vaak een ander bedrag voor. Terwijl de werking dus hetzelfde is. Omdat wij er alles aan 
doen om de zorg voor u en iedereen betaalbaar te houden vergoeden wij vanaf 1 januari 2023 alleen 
medicijnen met de beste prijs. We noemen dit preferentiebeleid oftewel voorkeursbeleid. Samen met 
andere zorgverzekeraars besparen we elk jaar ongeveer 600 miljoen euro!

Hoe werkt dat... zo’n voorkeursbeleid?
Wij maken met fabrikanten afspraken over de prijs 
en leveringszekerheid van medicijnen. Met wie we 
afspraken maken en over welke medicijnen ziet u op 
onze website op de lijst met voorkeursmedicijnen. 
Dit zijn de medicijnen die de apotheker aan u 
uit levert en die u vergoed krijgt. Misschien krijgt u 
een nieuw merk. Dan houdt u dat merk tot 1 januari 
2025. Die afspraak hebben we met uw apotheek.

Kun je zomaar van merk geneesmiddel wisselen?
Wisselen van merk is veilig. De overheid controleert 
de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.
Goed om te weten! Als een fabrikant een nieuw 
medicijn ontwikkelt, dan krijgt hij 10 jaar de tijd om 
de ontwikkelkosten terug te verdienen. De fabrikant 
heeft in die tijd het alleenrecht (patent) om het 
middel te produceren en verkopen. Daarna mogen 
ook andere fabrikanten het medicijn maken. De 
overheid controleert streng of het ‘gekopieerde’ 
medicijn net zo goed werkt als het origineel en ook 
veilig is. Pas dan mogen patiënten het gebruiken. 

Mijn dokter schrijft een bepaald merk voor.  
Krijg ik dat vergoed?
Dat ligt eraan.
Wel als uw dokter de medische noodzaak bepaalt 
en dat op het recept erbij zet. Is de apotheker het 

daar mee eens dan krijgt u het medicijn vergoed mee.
Niet als er geen medische noodzaak is. Dan betaalt 
u het zelf.

Wat is medische noodzaak?
U krijgt een specifiek merk van een medicijn als 
uw dokter dit medisch noodzakelijk vindt. Omdat 
bijvoorbeeld de samenstelling of toediening zo 
bijzonder is dat alleen dat medicijn goed voor u is. 
Behandeling met het voorkeursmedicijn is dan 
medisch onverantwoord. 
Goed om te weten! Meestal is er geen medische 
noodzaak. Dan schrijft uw dokter alleen de 
werkzame stof voor en zet dat ook zo op het 
recept. Van uw apotheker krijgt u dan het 
voorkeursmedicijn dat wij vergoeden.  

Begeleiding bij het wisselen van merk
Artsen, de Patiëntenfederatie Nederland, 
apothekers en Zorgverzekeraars Nederland 
hebben een Leidraad Verantwoord Wisselen 
Medicijnen opgesteld. Daarin staat welke 
begeleiding wordt geboden en ook hoe vaak een 
medicijnwissel mag. Vaak is dat maximaal 1 keer in 
de 2 jaar. Maar er staat ook in welke medicijnen in 
de basis niet mogen worden gewisseld (de 
zogeheten rode lijst).

Welke medicijnen krijgt u 
per 1 januari 2023 vergoed?  BRON: ZILVEREN KRUIS



Vitaliteitsdag 2023
In onze vorige nieuwsbrief is de mogelijkheid voor in Vitaliteitsdag in 2023 vermeld. 
Inmiddels zijn we daar een stuk verder mee gekomen, maar wij houden nog een slag 
om de arm want je weet niet wat er in de komende maanden zoal op je afkomt. 
De aarzeling die u tussen de regels door kunt lezen is ook ingegeven door het 
droeve feit dat Conny Stoop ons is ontvallen. Zij was immers het organisatorische 
middelpunt van de Vitaliteitsdag en feitelijk praktisch onvervangbaar.
 
Samen met Zilveren Kruis zijn wij op zoek gegaan 
naar een organisatie die ons kan helpen bij het 
organiseren van een waardevolle Vitaliteitsdag. 
Daarbij hebben wij gesprekken gevoerd  met o.a. 
een klein evenementenburo dat ons inziens de 
benodigde capaciteiten en ervaring daarvoor 
heeft. In onze bestuursvergadering van  
15 november j.l. is besloten om aan dit buro een 
plan van aanpak en een offerte te vragen.

In de komende maanden gaan wij verder met  
de uitwerking daarvan.

In het vertrouwen dat wij u in het komend jaar 
weer een Vitaliteitsdag kunnen aanbieden, 
hebben wij inmiddels de locatie Papendal voor 
zaterdag 26 augustus 2023 in optie genomen.

Wordt vervolgd... maar noteer deze datum alvast  
in uw agenda!



Spelregels voor uw bijdrage 
aan de nieuwsbrief 
Wij hebben u in onze vorige nieuwsbrief gevraagd een 
bijdrage te leveren in de vorm van leuke artikelen over 
bijvoorbeeld hobby’s, ervaringen in de zorg e.d.
Voor het inzenden van artikelen is het verstandig een 
aantal spelregels met u te delen:
•  gezien de beperkte ruimte kunnen de artikelen uit 
maximaal 400 woorden bestaan

•  uw bijdrage slaat bij voorkeur op de zorg in brede zin 
van het woord, te denken valt aan ervaringen bij: 
acute hulp, mobiliteit, verpleging, mantelzorg, gezond 
en fit blijven, praktische ondersteuning, zelfstandig 
wonen, ontspanning, financiën, laatste levensfase.

•  ook bijdragen over hobby’s, bezoek aan een museum, 
wandelingen of fietstochten, e.d. zijn van harte welkom

•  de tekst kan (waar mogelijk in overleg) geredigeerd 
worden of afgewezen door het bestuur

• lever de tekst aan in Microsoft Word zonder opmaak
•  geef toestemming het artikel te plaatsen (in de 
Nieuwsbrief en op U-Vitalis)

•  stuur foto(’s) als apart bestand (minimaal 300 dpi) mee
•  mailen naar het secretariaat van de stichting: 
info@stichting-sbz.nl

Service en contact
Declaraties kunt u sturen aan: Zilveren Kruis, 
Afdeling Declaratieservice, Postbus 70001, 3000KB 
Rotterdam. De Zorgcoach kunt u bellen op  
(071) 364 02 80 van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 uur tot en met 20.00 uur 

Heeft u vragen over uw zorgverzekering?  
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 08.00 - 18.00 uur.  
Of ga naar www.zilverenkruis.nl/consumenten/
contact. Daar treft u alle contact mogelijkheden 
aan. Op de site zk.nl/sbz vindt u alle informatie over 
de zorgverzekering van ons collectief.

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.

Zorgbemiddeling  
van Zilveren Kruis

PERSOONLIJKE HULP  
VAN DE ZORGCOACH

Zorg vinden en regelen valt niet mee. 
De Zorgcoach helpt bij het aanvragen en 
vinden van eerstelijns zorg, ziekenhuiszorg, 
geestelijke gezondheidszorg of zorg thuis.

Meer dan 50 Zorgcoaches staan klaar om u te 
informeren over de best mogelijke zorg.

Het is meer dan wachtlijstbemiddeling alleen, 
namelijk:
•  zij zoeken samen met u een zorgverlener die 
de beste zorg voor uw aandoening levert

•  zij helpen bij vinden van een huisarts
•  zij bemiddelen eventueel naar een 
Zelfstandig Behandelcentum

•  zij regelen personenalarmering
•  ook voor online (GGZ) hulp kunt u bij hen 
terecht

Bij zorgbemiddeling staat persoonlijke 
aandacht en advies op maat voorop!

In de eerstvolgende nieuwsbrief wordt 
uitgebreid ingegaan op de zorgbemiddeling 
van Zilveren Kruis.

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


