
Korte terugblik op 2021, verlenging zorgcontract 2022-2024 en wijziging 
aanvullende sterren-verzekering, vitaliteitsevenement 2022

Een korte terugblik
Het jaar 2021 loopt alweer bijna ten einde en het mag 
gezegd worden: het was me het jaartje wel! Hoe anders 
kan het lopen dan wat wij verwachtten van een nieuw jaar. 
Hopelijk kunnen we binnenkort wel genieten van meer 
vrijheid. De inmiddels toegestane grotere bewegingsvrijheid 
kan toch ook de nodige zorg meebrengen, kortom het blijft 
oppassen geblazen.

Het bestuurswerk is dit jaar ‘gewoon’ doorgegaan met 
aandacht voor het laten vervallen van de Vitaliteitsdag, de 
voorbereiding en verzending van het gratis(!) boekje ’10 Jaar 
Cadeau’, het verlengen van het zorgcontract met Zilveren 
Kruis, oog houden op onze financiële positie, vergaderen 
via conference calls. Gelukkig kunnen het bestuur en de 
contactpersonen van Zilveren Kruis weer fysiek bij elkaar 
komen en dat is voor met name de afronding van het 
nieuwe zorgcontract wel zo goed. 

Zorgcontract met Zilveren Kruis
Eind van dit jaar loopt het huidige zorgcontract af. In de 
afgelopen maanden zijn de nodige gesprekken gevoerd 
over de verlenging. 
Met plezier laten wij u weten het contract verlengd te 
hebben voor de periode 2022 tot en met 2024. 

In deze korte nieuwsbrief informeren wij u over de 
resultaten van de contractbespreking.

 • Basisverzekering 5% korting (in 2022) 
De inhoud van de Basisverzekering wordt na Prinsjesdag 
door ‘Den Haag’ bepaald, waarbij de verwachting is dat 
er vrijwel geen wijzigingen zijn.  
Voor 2022 is de wettelijk toegestane korting nog 5%. 
Ook het verplicht eigen risico van €385 blijft ongewijzigd. 
Het huidige demissionaire kabinet heeft vooralsnog 
besloten de korting met ingang van 2023 naar 0% te 
brengen. Dit geldt dan ook voor ons collectief.

 • Aanvullende Verzekering (AV) 15% korting 
Voor de vijf Aanvullende Verzekeringen: Basis Plus 
Module en de 1 tot en met 4 sterren blijft de korting 
15%. De inhoud en daarmee ook de vergoedingen van 
de aanvullende verzekering 1 t/m 4 sterren zijn door 
Zilveren Kruis uitgebreid, mede omdat de korting op de 
Basisverzekering zal komen te vervallen. 
 
Voor de aanvullende sterrenverzekering stapt Zilveren 
Kruis over naar een nieuwe collectieve sectorgerichte 
AV-lijn, waarbij de focus ligt op de relatie werkgever/
werknemer. Steun bij Ziekte valt binnen dezelfde sector 
zoals die voor de werknemers van Unilever NL zal 
gelden, namelijk de sector Business. 
De AV-sterrenlijn blijft gehandhaafd, maar wordt dus 
uitgebreid met een aantal sectorgerichte items en 
ruimere vergoedingen. 
In een aparte folder die bij de komende aanbiedingsbrief 
van de nieuwe premie wordt meegezonden is per 
vergoeding aangegeven wat van toepassing was in 
2021 en wordt in 2022.
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 • Aanvullend Tand 15% korting 
Voor de vijf aanvullende verzekeringen, te weten Tand 
Basis en de 1 t/m 4 sterren worden geen wijzigingen 
verwacht. 

 • Aanvullend Extra Vitaal Pakket 25% korting 
U leest het goed. Voor deze aanvullende verzekering 
gaat de korting van 15% naar 25%. Dit is uitonderhandeld 
om het pakket voor alle SbZ-verzekerden aantrekkelijk 
te maken. Bovendien wordt voor 2022 de SbZ subsidie 
van 40% op de netto premie gehandhaafd. Het is  
alleszins de moeite waard dit pakket te bekijken op  
zk.nl/extravitaal 

 • Ondersteuning 
Voor de gehele contractperiode is afgesproken dat 
Zilveren Kruis ondersteuning verleent bij de uitgifte 
van de Nieuwsbrieven en de (eventueel) te organiseren 
Vitaliteitsevenementen. De ondersteuning is gericht op 
inhoudelijke, organisatorische en financiële zaken. 

 • De (bruto)premie voor 2022 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief zijn de  
bruto premies voor het jaar 2022 nog niet bekend.  
De verwachting is dat deze gematigd zullen stijgen. 
 

Kortom…
menen wij een prima zorgcontract voor de periode  
2022-2024 te hebben afgesloten. Zilveren Kruis biedt  
ons namelijk:
 • een goede reputatie*
 • een goede bereikbaarheid
 • snelle afhandeling van vragen, klachten en uitbetaling 

van declaraties
 • (naast de Basisverzekering), uitgebreidere Aanvullende 

Verzekering(en)
 • aantrekkelijke kortingen

*  de klanttevredenheid onder de verzekerden is 7 (op een schaal van 10) 
Independer (vergelijkingssite) beoordeelt Zilveren Kruis op een 7.7

Maar ook:
 • persoonlijke hulp via de Zorgcoach
 • een check op uw gezondheid 
 • informatie over een ‘gezonder leven’

De Zorgcoach helpt u op 12 ‘zorg-gebieden’ zoals bij 
wachttijdbemiddeling, mantelzorg, wijkverpleging e.d. en is 
direct bereikbaar op het nummer (071) 364 02 80.

Op de site van Zilveren Kruis vindt u alle informatie over 
deze diensten: 
 • Zilverenkruis.nl/consumenten/zorg-regelen 
 • zk.nl/totaalcheck
 • zk.nl/magazine 

Aanbiedingsbrief van Zilveren Kruis
Uiterlijk 12 november a.s. ontvangen alle verzekerden de 
aanbiedingsbrief van Zilveren Kruis waarin onder andere 
de premies voor 2022 vermeld staan.
In 5 stappen maakt u uw keuze uit de zorgverzekeringen 
van Zilveren Kruis. Kijk (alleen) voor deze stappen nog eens 
in de nieuwsbrief 03 van vorig jaar; deze vindt u ook op 
U-Vitalis.

Vitaliteitsevenement 2022
In de bestuursvergadering van afgelopen september is 
voor het eerst in maanden weer eens gesproken over het 
al of niet organiseren van een Vitaliteitsevenement.
Dat daar nu nog enige aarzeling over bestaat, zult u kunnen 
begrijpen. 
Toch hebben wij met elkaar besproken hoe fijn het wel niet 
zou zijn in 2022 een Vitaliteitsevenement te organiseren. 
Vandaar dat in de eerstvolgende bestuursvergadering 
(november aanstaande) dit onderwerp op de agenda staat. 
Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte

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.


