
Steun bij Ziekte


De premie Steun bij Ziekte/Zilveren Kruis voor 2019 is gematigd gestegen. 6.3% voor de 
basisverzekering en 0.7% gemiddeld voor de aanvullende. De komende jaren zal sprake 
zijn van verdere stijging door vergrijzing, technologische ontwikkelingen (extreem dure 
medicijnen!) en het feit dat de reserves van de verzekeraars op zijn. Bovendien verdwijnt 
in 2020 door ingrijpen van de minister 5 van de 10% collectiviteitskorting.

Steun bij Ziekte heeft het kortingspercentage van 15% voor de aanvullende recent 
contractueel vastgelegd voor drie jaar. Daar kan de minister gelukkig niet op ingrijpen.


De Exclusief-Polis van ZK (restitutiepolis) en de Basis-Zeker Polis (Naturapolis) schelen €6 
per maand. De restitutiepolis geeft “vrije artsenkeuze”, ongeacht of er een contract is. 
Men krijgt de rekening dan achteraf gerestitueerd van de verzekeraar. In het geval van 
ziekenhuisopname maakt dat feitelijk geen verschil, omdat ZK met alle ziekenhuizen een 
contract heeft. Via een garantstelling vooraf krijgt de houder van een restitutiepolis de 
rekening (misschien helaas?!) ook meestal niet te zien. Als men vrije keuze van al dan niet 
gecontracteerde hulpverleners niet zo belangrijk vindt, kan men dus €72 per jaar 
besparen. (Door €500 extra eigen risico te nemen kan men zelfs €240 besparen!)

Ieder moet uiteraard zijn eigen afweging/calculatie maken.


ZK houdt het verzekerdenbestand van Steun bij Ziekte per kwartaal bij. Er zijn maar 200  
mensen met een Exclusief-Polis op de 5000 verzekerden van SbZ. Misschien zien die 
5000 op tegen de administratieve rompslomp. (Ook nog 70 personen met een Budget-
Polis, die dus alleen keuze uit “goedkope” ziekenhuizen hebben!) Het bestand vergrijst 
door het gebrek aan aanwas van onderop, men is behoorlijk honkvast, maar wel steeds 
kritischer over het aantal sterren aanvullende/tandarts.


Het bestuur van Steun bij Ziekte is, na de laatste succesvolle editie met Douwe Draaisma 
en Olga Commandeur,

al weer druk bezig met de voorbereidingen van het 10e(!) Vitaliteitsevenement.     

Men hoopt een delegatie van VGU-HkR te kunnen begroeten.


