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voorwoord

Uiteraard veel aandacht in het laatste nummer 
van dit jaar voor de zorgverzekering 2017.  
De ontwikkelingen in de wereld van zorg en 
zorgverzekeringen staan niet stil en mogen zich 
verheugen in veel media-aandacht.  
Helaas  is de informatie niet altijd correct en/of 
volledig. Wij doen een poging, hier en in onze 
nieuwsbrieven, u het ‘hele plaatje’ te schetsen.

Ook gaan we in deze editie verder met de  
serie over onze leefstijl, voor 80% bepalend  
of we vitaal en plezierig oud(er) worden!
Dit keer de focus op het belang van een goed 
sociaal netwerk. Door ons netwerk zijn we op 
velerlei wijzen verbonden; verbonden met de 
wereld en de mensen om ons heen. Die 
verbindingen geven steun, praktisch en 
emotioneel, maar bovenal ook betekenis aan 
ons leven. Dat netwerk wordt ons niet zomaar 

‘aangeboden’ maar vraagt van ons om daar 
actief in te investeren en vooral ook tijdig. 
Eigenlijk moet je daar vanaf je pensioen volop 
mee bezig zijn. Door actief te zijn in verenigin-
gen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, kerkelijk 
verband en zoveel meer. U leest er het nodige 
over in dit magazine, met de nodige tips en 
aanbevelingen.

Tot slot wens ik u namens het bestuur van  
ABN AMRO ZilverSchild mooie feestdagen met 
uw dierbaren, een gezellige jaarwisseling en 
bovenal een goed, gezond en vitaal 2017!

INVESTEREN IN ONS SOCIAAL  
NETWERK

WIM BOSMA
VOORZITTER

Via www.zilverschild.nl 

blijft u op de hoogte van het 

laatste zorgnieuws

http://www.zilverschild.nl
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In Rond uw Zorg en Welzijn vindt u  
relevante achtergrondinformatie over  
uw zorg en zorgverzekering. 
Daarnaast informeren wij u in dit magazine 
over ontwikkelingen op het gebied van 
gezondheidszorg en welzijn die u aangaan. 
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UW VRIENDEN 
ZIJN (NOG) 
BELANGRIJKER 
DAN U AL 
DACHT...

Met het ouder 
worden vallen 
dierbaren en goede 
vrienden soms weg. 
Dat kan een leegte 
nalaten. Om een 
plezierig en vol leven 
te houden, is het 
daarom goed om  
uw contacten te 
onderhouden en 
nieuwe vrienden  
te maken.  



5   

In een serie van zes artikelen 
belichten wij belangrijke  
zaken die het leven goed en 
prettig houden als je ouder 
wordt. In het vorige nummer 
stond de positieve invloed van 

buiten zijn centraal. 

-  Buiten zijn
-  Belang van sociaal netwerk
-  Slapen
-  Verbinding met de natuur
-  Bewegen
-  Voeding

Goede leefstijl

Het zijn mooie gegevens: we worden 
ouder, leven langer zelfstandig en sinds 
enige jaren blijven we ook steeds 
langer thuis wonen. De meeste 
ouderen vinden het heel prettig om zo 

lang mogelijk vitaal in eigen huis te blijven, blijkt uit 
SCP-rapport ‘Zicht op zorggebruik’, dat begin 2015 
uitkwam. Maar die zelfstandigheid kan een 
keerzijde hebben: verlies van welbevinden door 
(sociale) eenzaamheid. De samenleving individuali-
seert, leeftijdgenoten om je heen vallen weg en de 
mobiliteit wordt minder. Factoren die ervoor zorgen 
dat je sociale netwerk kleiner wordt. Dat is voor 
niemand prettig, maar zeker niet als je ouder wordt 
en een helpende hand soms heel prettig is of 
wanneer je makkelijker ergens naartoe gaat met 
een vriend of vriendin. Om sociale contacten op peil 
te houden, moet je zelf actief en sociaal blijven, 
dingen ondernemen om andere mensen te blijven 
ontmoeten. Want hoe vaker we alleen zijn, hoe 
meer eenzaamheid op de loer ligt. Hoewel een-
zaamheid en alleen zijn niet altijd precies hetzelfde 
is en voor ieder mens weer anders is, blijkt uit 
onderzoeken toch dat het hebben van veel sociale 
contacten voor de meeste mensen een goede 
manier is om eenzaamheid te voorkomen. 

Eenzaamheid neemt toe met  
de leeftijd. Dit geldt specifiek  
voor sociale eenzaamheid.  
Het percentage mensen dat zich 
emotioneel eenzaam voelt, neemt 
toe vanaf 75 jaar. 

(RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)

http://Volksgezondheidenzorg.info
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Positieve gezondheid
Ook in de gezondheidszorg wordt steeds meer 
ingezien dat welbevinden en gezondheid niet 
alleen gaat om lichamelijke zaken. De Nederland-
se dr. Machteld Huber, werkzaam bij het Insitute 
for positive health, ontwikkelt een gezondheids-
model waarin gezondheid niet wordt gezien als 
afwezigheid van ziekte, maar als een positieve 
gezondheid met zes dimensies (zie het artikel in 
nummer 1, 2016). In die dimensies is volop 
aandacht voor goed sociaal-maatschappelijk 
participeren en kwaliteit van leven. Pas als ook 
die factoren in een mensenleven goed zijn, kan er 
sprake zijn van een maximale, positieve gezond-
heid en hebben mensen de veerkracht om zelf 
door te willen gaan, stelt Huber. 

Zelf actief blijven is cruciaal
Rudi Westendorp, hoogleraar Ouderengenees-
kunde, legt in zijn boeken ook de connectie 
tussen de aanwezigheid van een sociaal netwerk 
en actief blijven, en een goed leven. “Uit 
onderzoek blijkt dat sociale contacten cruciaal 
zijn voor welbevinden en dat een voortdurende 
aanpassing aan de omstandigheden, ook aan het 
verval van lichaam en geest, geboden is. Ouderen 
die daarin slagen worden succesvol oud.” (pag. 
205 ‘Oud worden zonder het te zijn’) Vanaf pag. 
210 beschrijft Westendorp de ‘Leiden 85-Plus  
studie’, waarover hij opmerkt: “Voor de meeste 
deelnemers was het sociaal functioneren  

Van de ruim 4,1 miljoen 55-plussers voelt meer dan 1 miljoen 
zich eenzaam. Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen 
bijna 900.000 mensen zich eenzaam. 
(Onderzoek TNS/NIPO, november 2012). 

Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. 
Van de 65- tot 75-jarigen voelt ruim 7% zich (zeer) ernstig 
eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%. 
Van de 85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. 
(RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)

75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een opeenstape-
ling van gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner 
en andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en 
zelfstandigheid. 
(RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)

20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert geen kerst en 
Oud & Nieuw. Ruim 200.000 ouderen (10% van de ouderen) 
in Nederland zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek. 
(Interview-NSS)

Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of 
deelnemen aan (laagdrempelige) sociale activiteiten vermindert 
eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. 
(Coalitie Erbij/ TNS NIPO 2013)

Uit onderzoek blijkt:

Ga bijvoorbeeld eens naar kleinschalige exposities 
bij u in de buurt. Daar leg je makkelijk contact.

http://Volksgezondheidenzorg.info
http://Volksgezondheidenzorg.info
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 Met mijn echtgenote pas ik 
één dag in de week op bij 
onze twee kleinkinderen.  
We maken er een gezellige 
dag van.

 Ik ben bestuurslid geworden 
van onze VVE. Dat geeft veel 
werk en afleiding.

 Ik doe veel op de fiets en 
doe lopend de boodschappen 
in de buurt. Zo leer je mensen 
kennen.

 Mocht de gezondheid 
minder worden, dan gaan we 

met buren afleiding zoeken, 
zoals een wijntje drinken, 
klaverjassen.

 Neem een hond. Die moet  
je uitlaten en je komt altijd 
iemand tegen voor een 
praatje.

 Probeer te sporten. Een 
oudere man in onze buurt 
loopt hard. Het gaat niet snel 
maar hij is wel lekker bezig.

 Maak elke dag in de buurt 
waar je woont een rondje, 
lopend of fietsend. 

 Ga vrijwilligerswerk doen.

 Sluit je niet op, maak met 
mensen een praatje.

 Ga eens naar kleinschalige 
concerten/optredens. Daar 
leg je makkelijk contact. 

 Bezoek eens gratis festivals. 
Heel gezellig.

 Zoek in uw omgeving 
eenzame medemensen en bel 
eens aan. Zo bouwt u aan  
uw eigen sociale netwerk.

 Blijf familie en kennissen  
van bijvoorbeeld kerk of 
verenigingen bezoeken en 
uitnodigen.

 Stuur bekenden af en toe  
een mailtje.

 Bent u net verhuisd? Mis-
schien kunt u zich via uw 
nieuwe buren aansluiten bij 
plaatselijke activiteiten en zo 
weer een sociaal netwerk 
opbouwen. 

In de nieuwsbrief van september 2016 vroegen wij aan u hoe u sociale contacten levendig houdt of weer opnieuw opbouwt.  
Hieronder een aantal waardevolle tips. 

Waardevolle tips van onze lezers

www.leydenacademy.nl 

Een interessante website 
waarop u veel nieuwtjes, 
informatie, achtergrond- 
artikelen en verwijzingen 
naar andere kennis kunt 
lezen over de vraag hoe je 
als oudere leefplezier 
behoudt en vitaal en actief 
blijft.

Tip
cruciaal voor hun gevoel van welbevinden.  
Sociale contacten op latere leeftijd waren vooral 
het resultaat van investeringen op jongere leeftijd 
– een voorzorgsmaatregel om eenzaamheid  
te voorkomen.”
In een recent artikel in NRC*, betogen Jenny 
Gierveld (77), hoogleraar sociologie, Joris Slaets 
(63), hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur 
van kennisinstituut Leyden Academy en Nienke 
Nieuwenhuizen (40), ouderenarts, eveneens dat 
ouderen vooral zélf actief moeten zijn om een-
zaamheid te voorkomen. Niet overheidsbeleid, 
maar zelf actief blijven en zo vroeg mogelijk 
opbouwen van relaties waar u op hoge leeftijd ook 
wat aan hebt, zijn essentieel voor een goed leven. 

Activiteiten via uw gemeente 
Zelf dus actie ondernemen. Maar hoe doe je dat 
wanneer u bemerkt dat het stil om u heen wordt? 
Hoe kom je dan weer met meer mensen in 
contact, kun je samen dingen gaan doen? Een 
makkelijke manier is om via uw gemeente iets te 
ondernemen. Vrijwel elke gemeente kent een 
‘stichting Welzijn’. Als u via internet zoekt op de 
combinatie van ‘welzijnsorganisatie’ en uw 
gemeentenaam, komt u vaak terecht bij een 
welzijnsorganisatie. Ook hebben vrijwel alle steden 
een Stichting Welzijn Ouderen, waar u bij projec-
ten kunt aansluiten. Bijvoorbeeld een maatjespro-
ject, waarbij u samen met een vrijwilliger dingen 
onderneemt.

U kunt altijd contact opnemen voor een gesprek 
met de Stichting Welzijn Ouderen in uw gemeen-
te, vertelt Jan Jacobs, projectadviseur SWOA 
(Arnhem). “Mensen kunnen langskomen, bellen 
of via e-mail een gesprek aanvragen.” In Arnhem 
stonden in 2015 volgens het SWOA-jaarverslag 
669 mensen ingeschreven, die deelnamen aan 
allerlei verschillende activiteiten. 

Talloze initiatieven
Er zijn talloze andere (plaatselijke) organisaties  
die veel activiteiten organiseren. Ook daarover 
kan uw gemeente u informeren. Maar ook op 
websites worden veel activiteiten aangeboden. 

•  Kijk eens op www.alleszelf.nl en klik op het 
blokje ‘leuk en zinvol leven’. Daar vindt u onder 
de tab ‘vrijwillige diensten’ vele organisaties die 
mensen met elkaar in contact brengen en 
verbinden.

•  Op www.jongeouderencoach.nl kunt u zelf  
een opleiding jongeOuderenCoach volgen.

•  Bent u mantelzorger en hebt u vragen? Dan  
is www.mezzo.nl dé website waar u veel 
informatie kunt krijgen over mantelzorg en  
alles wat daarmee samenhangt. 

De mogelijkheden zijn er dus, pak uw kans!

*Ga naar www.nrc.nl en zoek op  
‘ouderen moeten zelf eenzaamheid voorkomen’

http://www.leydenacademy.nl
http://www.alleszelf.nl
http://www.jongeouderencoach.nl
http://www.mezzo.nl
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/21/ouderen-moeten-zelf-eenzaamheid-voorkomen-3926736-a1517281
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Bijna iedereen maakt weleens gebruik van fysiotherapie. Via Zilveren 
Kruis kunt u naar PlusPraktijken, waar fysiotherapeuten betere 
kwaliteit leveren dan andere praktijken. Dat levert voor u betere zorg  
op. Hoe werkt dat?
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Wat maakt een fysiotherapie-
praktijk tot een PlusPraktijk?

Jody Handgraaf, beleidsontwikkelaar Zorginkoop 
Strategie & Analyse bij Zilveren Kruis, legt uit: 
“Wij selecteren fysiotherapiepraktijken op basis 
van de kwaliteitsregisters van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 
Wanneer praktijken daar zijn ingeschreven, 
voldoen zij aan de strenge kwaliteitseisen van het 
keurmerk en het KNGF. Dat betekent dat ze 
beschikken over kwaliteitsindicatoren, intervisie 
(onderling overleg) en goede dataverzameling. 
Die praktijken biedt Zilveren Kruis een PlusPrak-
tijk-overeenkomst aan.

Wat merken verzekerden  
daarvan?

“Zij worden behandeld door deskundige 
fysiotherapeuten die werken volgens de nieuwste 
inzichten en met de nieuwste middelen.  
Zij werken goed samen met andere zorgverleners 
uit bijvoorbeeld de eerstelijnszorg en met 
huisartsen, maar ook met ziekenhuizen. Ze 
leveren dus goede ketenzorg, waardoor hun  
zorg en de zorg van andere zorgverleners goed 
op elkaar aansluiten. 
Daarnaast zijn PlusPraktijken continu bezig om 
het vak inhoudelijk te verbeteren door intervisie: 
geregeld overleg tussen de fysiotherapeuten 
waarbij ze met elkaar kritisch kijken naar het 
eigen handelen. Daardoor werken ze doelmatiger 

dan anderen. Als verzekerde kun je daardoor 
verwachten dat je beter wordt geholpen en 
sneller van je klachten af bent. Omdat zij volgens 
vaste richtlijnen werken, worden uitkomsten op 
dezelfde manier gemeten. Daardoor kunnen zij 
behandeldata goed met elkaar vergelijken tijdens 
een intervisie en feedback op elkaars werkwijze 
geven. Dat komt uiteindelijk de behandeling van 
elke patiënt ten goede.”

Kunt u voorbeelden geven  
van samenwerking met andere 
zorgverleners?

“We hebben maatprojecten waarin we zorgver-
nieuwing stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de 
samenwerking tussen orthopedisch chirurgen en 
fysiotherapeuten. Zij beoordelen samen of een 
patiënt een orthopedische ingreep of behande-
ling nodig heeft, of dat toch fysiotherapie 
voldoende is. Door goede afstemming over een 
ingreep, eventuele complicaties en doorspreken 
van de behandeling, kan de fysiotherapeut de 
revalidatie zo goed mogelijk vormgeven.  Dat is 
wat Zilveren Kruis bedoelt met continue kwali-
teitsontwikkeling: beoordelen waar een behande-
ling het beste kan plaatsvinden en hoe we het 
nog beter kunnen doen voor de patiënt. Dat 
levert meer en beter afgestemde zorg op. 
Maatwerk dus waardoor een verzekerde een 
betere behandeling krijgt en sneller geen last 
meer heeft van het ongemak.
Nog een voorbeeld: PlusPraktijken geven 
beweegprogramma’s en Medische Fitness. Dat 

WILT U MEER WETEN OVER PLUSPRAKTIJKEN?
Kijk op www.zilverenkruis.nl en zoek op fysiotherapie

WILT U MEER WETEN OVER VALPREVENTIE?
www.loketgezondleven.nl

laatste houdt in dat wanneer een verzekerde nog 
revalideert na een operatie en toch al wat mag 
sporten, de fysiotherapeut van een PlusPraktijk 
gedurende maximaal drie maanden meekijkt of 
alles goed gaat. Daarmee vergroten we de 
zelfredzaamheid van de patiënt.”

Is dat programma speciaal  
voor ouderen?

“Nee, dit geldt voor alle verzekerden. Maar 
heupproblemen bijvoorbeeld, komen vaak voor 
bij ouderen. Na een heupoperatie kunnen zij  
ook gebruik maken van Medische Fitness. Wel 
speciaal voor ouderen is dat sommige PlusPraktij-
ken een valpreventieprogramma aanbieden  
om zoveel mogelijk valongelukken bij hen te 
voorkomen.”

Zijn PlusPraktijken duurder  
dan andere?

“Voor verzekerden met een Aanvullende 
Verzekering maakt het niet uit. Wel is het zo dat 
als je het aantal verzekerde behandelingen hebt 
gehad, je zelf het praktijktarief moet betalen. Ik 
raad verzekerden daarom aan altijd goed in de 
polis te kijken en na te gaan hoeveel behandelin-
gen verzekerd zijn.”

Is er een PlusPraktijk bij alle 
verzekerden in de omgeving?

“Er zijn ongeveer 800 PlusPraktijken-locaties over 
het gehele land verspreid, zodat iedere verze-
kerde van deze zorg gebruik kan maken. Wel is 
het zo dat in gebieden waar Zilveren Kruis niet 
veel verzekerden heeft de dichtheid minder is 
want dan kan het voor een praktijk minder 
lonend zijn. De praktijken leveren namelijk een 
tijdsinvestering om aan onze eisen te voldoen. 
Daartegenover staat dat ze een grotere vergoe-
ding krijgen. Maar Zilveren Kruis streeft een 
bepaalde dichtheid na. Gelukkig groeit de groep 
PlusPraktijken jaarlijks.” 

Meer weten

TOPFYSIOTHERAPIE 
VOOR ELKE ZILVEREN 
KRUIS-VERZEKERDE

http://www.zilverenkruis.nl
http://www.loketgezondleven.nl
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Basisverzekering wordt uitgebreid
Iedere Nederlander moet een basisverzekering 
hebben. Dit is wettelijk verplicht. Deze verzeke-
ring vergoedt medisch noodzakelijke kosten, 
bijvoorbeeld huisartskosten of ziekenhuiskosten. 
De overheid beslist elk jaar welke zorg in de 
basisverzekering zit. Voor 2017 verdwijnen er 
geen behandelingen uit de basisverzekering, wel 
komen er enkele behandelingen bij. 

De belangrijkste uitbreidingen zijn: 
 
  Bovenooglidcorrectie
Sommige mensen kunnen slecht zien doordat 
de bovenoogleden verslapt of verlamd zijn. 
Vanuit de basisverzekering wordt in deze 
gevallen een bovenooglidcorrectie vergoed.

 Fysiotherapie bij etalagebenen
Bij etalagebenen zijn de slagaderen in de benen 
vernauwd. Hierdoor krijgen de beenspieren te 
weinig zuurstof. Mensen met etalagebenen in 
het tweede stadium krijgen per jaar 37 behan-
delingen fysiotherapie. De eerste twintig 
behandelingen van die 37 behandelingen 
worden bij deze indicatie vergoed vanuit de 
basisverzekering.
 
 Eerstelijnsverblijf als thuis wonen  
 even niet gaat
Soms kunnen patiënten vanwege medische 
redenen tijdelijk niet thuis wonen. Dit zijn 
doorgaans oudere patiënten die dan bijvoor-
beeld een poosje in een verpleeghuis verblijven. 
Dit kan aan de orde zijn na een behandeling in 
het ziekenhuis, maar ook vanuit de thuissituatie. 

De volgende kosten van tijdelijk verblijf 
worden vergoed:
•  Verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband 

met geneeskundige zorg.

•  24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van 
verpleging en/of verzorging.

•  Geneeskundige zorg geleverd door de 
huisarts, specialist ouderengeneeskunde en 
arts verstandelijk gehandicapten.

•  Paramedische zorg (fysiotherapie, oefenthera-
pie Cesar/Mensendieck, logopedie, diëtetiek 
en ergotherapie) die samenhangt met de 
indicatie voor dit verblijf. Inhoud en omvang 
van de geneeskundige zorg wordt begrensd 
door wat huisartsen als zorg plegen te bieden.

Een aantal bijdragen worden aangepast
Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of 
andere zorg uit de basisverzekering betaalt u 
een eigen bijdrage. Of u krijgt een maximale 
vergoeding.

Enkele aanpassingen: 
•  Laat u een volledige immediaatprothese, een 

bestaande uitneembare volledige prothese, 
een bestaande volledige overkappingsprothese 
of een prothese op implantaten repareren of 
rebasen? Dan geldt een wettelijke eigen 
bijdrage van 10%.

•  U hebt recht op een volledige prothese 
(klikgebit) op implantaten voor boven- en/of 
onderkaak en de bevestigingsmaterialen. Voor 
de prothese en bevestigingsmaterialen 
(drukknoppen en staaf) op implantaten geldt 
een wettelijke eigen bijdrage van 8% voor de 
bovenkaak en van 10% voor de onderkaak. 

•  (doorgeleverde) apotheekbereidingen waaron-
der die van crèmes met ureum, worden niet 
langer vergoed. Zie www.zk.nl/vergoedingen. 
Kijk voor alle veranderingen in uw polisvoor-
waarden.

Verplicht eigen risico blijft gelijk
Het eigen risico geldt alleen voor de basisverze-
kering. De overheid bepaalt het bedrag. Dit 

Zilveren Kruis en ABN AMRO ZilverSchild bieden u voor 2017 een uitstekende én uitgebreide 
collectieve zorgverzekering. Eén die goed past bij uw situatie. En met veel voordeel. Zo krijgt  
u altijd 10% korting op uw basisverzekering en vanaf 2017 maar liefst 18% korting op alle  
aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Dit geldt ook voor uw eventuele partner. 
Ook zijn er wijzigingen in de basis- en aanvullende verzekeringen en in Extra Vitaal Senioren. 

UW ZORGVERZEKERING 
MET VERHOOGDE KORTING 

betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten 
zelf betaalt. Pas daarna gaat uw zorgverzekering 
uw zorgkosten vergoeden waarvoor u zich 
verzekerd hebt. U betaalt geen eigen risico voor 
onder meer een bezoek aan de huisarts, 
hulpmiddelen in bruikleen of voor- en nacon-
trole donor (nier/lever). U kunt het eigen risico 
vrijwillig verhogen als u bijvoorbeeld weinig zorg 
gebruikt. U kunt tot € 250 op uw premie 
besparen door uw verplicht eigen risico te 
verhogen met maximaal € 500. Dat heet het 
vrijwillig eigen risico. Stel dat u uw totale eigen 
risico verhoogt naar € 885, dan betaalt u dus de 
eerste € 885 aan zorgkosten zelf.

Waarom kiezen voor uw collec-
tieve Zilveren Kruis-verzekering 
via AA ZilverSchild? 

• 10% korting op de basisverzekeringen
•  18% korting op alle aanvullende  

verzekeringen
•  18% korting op het speciaal voor senioren 

ontwikkelde pakket Extra Vitaal Senioren
•  Met Mijn Zilveren Kruis heeft u online 

inzicht in uw zorgkosten en past u 
gemakkelijk uw verzekering aan

•  Via de Persoonlijke Zorgcoach krijgt u 
advies waar u het best en snelst geholpen 
kunt worden

•  U wordt altijd toegelaten voor de  
aanvullende verzekeringen Aanvullend 
ZilverSchild, ongeacht uw leeftijd of 
ziektegeschiedenis 

•  Een eigen telefoonnummer speciaal voor 
verzekerden van ABN AMRO ZilverSchild

Voor nog meer voordelen: kijk op de eerste 
pagina van www.zilverschild.nl.

 18%
2017

http://www.zk.nl/vergoedingen
http://www.zilverschild.nl
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Korting op alle aanvullende  
verzekeringen verhoogd van 
15% naar 18%.

 18%

Dat betekent in totaal 20% 
meer korting voor u.

 20%
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Welke verzekeringen heeft Zilveren 
Kruis?
Zilveren Kruis heeft drie basisverzekeringen, 
de Basis Plus Module, vier aanvullende verzeke-
ringen, vijf tandartsverzekeringen en Extra Vitaal 
Senioren. Hieronder ziet u een overzicht van de 
verzekeringen. 

De drie basisverzekeringen
Elke basisverzekering vergoedt onder andere de 
huisarts, geneesmiddelen, psychologische hulp, 
ziekenvervoer, medische specialisten en hulp-
middelen. Voor de meeste zorg uit de basisver-
zekering betaalt u eerst het eigen risico. Het 
verschil in de basisverzekeringen heeft te maken 
met de vrijheid in keuze van zorgverleners.

Twee natura basisverzekeringen en  
één restitutie basisverzekering
Bij een naturaverzekering wordt alles geregeld 
en betaald als u naar de zorgverlener of het 

ziekenhuis gaat waarmee Zilveren Kruis een 
contract heeft (gecontracteerde zorgverleners). 
Gaat u naar een zorgverlener waarmee  
Zilveren Kruis geen contract heeft? Dan betaalt 
u een gedeelte van de behandeling zelf.  
Bij een restitutieverzekering krijgt u altijd een 
volledige vergoeding. Voor alle polissen geldt: 
kijk uw polis altijd goed na, houd rekening  
met uw eigen risico en eventuele eigen  
bijdragen.

Let op: Als u naar een zorgverlener gaat is 
het verstandig om eerst na te gaan of uw 
zorgverlener met Zilveren Kruis een contract 
heeft. Voor informatie, kijk op www.zk.nl/
zorgzoeker.

Basis Budget 
Naturapolis met de laagste premie. U kunt 
terecht bij een beperkt aantal ziekenhuizen en 
bij bijna alle zorgverleners. Bij niet-gecontrac-
teerde zorgverleners krijgt u 75% vergoeding 
van het gemiddeld door ons gecontracteerde 
tarief en u betaalt 25% zelf.

Basis Zeker (meest gekozen)
Naturapolis waarbij u terecht kunt bij alle 
ziekenhuizen en bij bijna alle zorgverleners. 
Heeft Zilveren Kruis geen contract met een 
zorgverlener? Dan krijgt u 75% vergoed en 
betaalt u 25% zelf, berekend over het gemid-
delde bedrag dat Zilveren Kruis met zorgverle-
ners heeft afgesproken met wie Zilveren Kruis 
een contract heeft.

Basis Exclusief
Restitutiepolis met volledige keuzevrijheid uit 
alle ziekenhuizen en zorgverleners in Nederland 
en 100% vergoeding.

Aanvullend ZilverSchild
De meest opvallende wijzigingen in de  
***-sterren polis (voor de meesten van  
u de juiste keus) zijn:
•  Nieuw: Zilveren Kruis vergoedt de kosten van 

counselling, een kortdurende vorm van individu-
ele psychosociale begeleiding. U krijgt bij 
Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 
4 sterren maximaal € 300 p.p. per kalenderjaar 
vergoed.

•  Vervallen: de vergoeding voor een zorghotel  
of herstellingsoord. Vanaf 2017 in de basis- 
verzekering. 

•  Nieuw: Zilveren Kruis vergoedt de kosten van 
een mindfulnesstraining. U krijgt bij Aanvullend 
1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren € 250 
p.p. per kalenderjaar vergoed.

•  Veranderd: u kunt in 2017 voor een second 
opinion terecht bij Royal Doctors in plaats van 
Best Doctors. 

Voor een volledig overzicht, kijk op  
www.zk.nl/voorwaarden of op uw polis.

Aanvullend Tand Basis
Een goede mondgezondheid zorgt voor een 
betere algehele gezondheid. Daarom heeft 
Zilveren Kruis de verzekering Aanvullend Tand 
Basis die elk jaar twee controles en 15 minuten 
gebitsreiniging bij uw tandarts of mondhygiënist 
vergoedt, of één keer controle en 25 minuten 
gebitsreiniging. Maar ook de kosten van het  
vullen van een klein gaatje of het trekken van een 
kies. Het complete overzicht van de vergoedingen 
in de Aanvullend Tand Basis vindt u op  
www.zk.nl/tandartsverzekering.

Aanvullend 
Tand

VERZEKERINGEN
ZILVEREN KRUIS

★   ★ ★   ★ ★ ★   ★ ★ ★★

Basis 
budget

Basis 
zeker

Basis 
exclusief

Basis plus Module

Extra Vitaal Senioren

Aanvullend Tand Basis

Aanvullend 
ZilverSchild ★   ★ ★   ★ ★ ★   ★ ★ ★★

http://www.zk.nl/zorgzoeker
http://www.zk.nl/zorgzoeker
http://www.zk.nl/voorwaarden
http://www.zk.nl/tandartsverzekering


13     ROND UW ZORG EN WELZIJN • NUMMER 3 • 2016   ROND UW ZORG EN WELZIJN • NUMMER 3 • 2016

Zilveren Kruis en ABN AMRO ZilverSchild 
werken samen aan uw gezondheid. Extra 
Vitaal Senioren is een uitgebreid pakket 
met vergoedingen die zich richten op 
preventie, zelfredzaamheid en versterken 
van uw vitaliteit. U kunt Extra Vitaal 
Senioren afsluiten tegen een aantrekkelijke 
premie en de verhoogde korting van 15% 
naar 18%. Het is een heel goede aanvulling 
op uw basis- en aanvullende verzekeringen. 
Hieronder vindt u de vergoedingen en de 
veranderingen van het pakket Extra Vitaal 
Senioren:  

Inzicht in uw gezondheid

Persoonlijke gezondheidscheck – NIPED
U krijgt per kalenderjaar één Persoonlijke 
Gezondheidscheck bij NIPED. Dit is een uitge-
breide Gezondheidscheck voor preventieve en 
tijdige opsporing van hart- en vaatziekten, 
diabetes, nierfalen, COPD en psychische 
aandoeningen. De Gezondheidscheck bestaat 
uit een vragenlijst, meting van de bloeddruk en 
buikomvang, en bloed- en urineonderzoek. U 
ontvangt een persoonlijk Gezondheidsrapport 
met advies om aan de slag te gaan. Meer 
informatie vindt u op de website 
www.persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Verbeteringen Persoonlijke  

Gezondheidscheck 2017

Webmodule oogtest
Deze module brengt de risico’s omtrent oogaan-
doeningen en zicht in kaart op basis van online 
risicovragen. Met terugkoppeling, inclusief 
analyse, advies en eventuele doorverwijzing.

Webmodule gehoor
Screening op risico blijvende gehoorschade op 
basis van online risicovragen. Met terugkoppe-
ling, inclusief analyse, advies en eventuele 
doorverwijzing.
 
Fysieke module Vitamine D-profiel
De verschillende vitaminen D zijn belangrijk voor 

EXTRA VITAAL SENIOREN 
PREVENTIE, ZELFREDZAAMHEID 
EN VITALITEIT ZIJN ESSENTIEEL

onze gezondheid. Wetenschappelijke onderzoek 
heeft aangetoond dat vitamine D onder meer 
het immuunsysteem versterkt, energie geeft en 
een gezonde nachtrust bevordert. Ook loopt u 
minder risico op ernstige aandoeningen zoals 
kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en overge-
wicht. Vaak hebben 70-plussers een vitaminen-D 
tekort omdat zij minder goed de vitaminen 
opnemen. De module bestaat uit bloedanalyse 
en online risicovragen.

Optometrist

Zilveren Kruis vergoedt de kosten van één 
onderzoek p.p. per drie jaar bij een optometrist. 
Bedoeld voor vroegtijdige opsporing van 
oogziekten. 

Cursussen/training

Medische fitness
Bent u uitbehandeld bij de fysiotherapeut, maar 
wilt u onder medische begeleiding doorgaan 
met bewegen? Dan krijgt u € 125 p.p. per 
kalenderjaar voor medische fitness bij hiervoor 
gecontracteerde PlusPraktijken. Wilt u weten 
met welke praktijken Zilveren Kruis een contract 
heeft? Kijk op www.zilverenkruis.nl/zorgzoeker.

Introductiepakket Personal Training
Werken aan uw gezondheid door actief te 
bewegen? U krijgt € 100 per jaar voor een 
introductiepakket Personal Training door een 
gecontracteerde aanbieder. Kijk bij welke 
aanbieders Zilveren Kruis afspraken maakte.

Geheugentraining
U ontvangt een vergoeding voor een cursus 
Geheugentraining door een thuiszorginstelling 
met een maximum van € 115 p.p.p.j.

Valpreventieprogramma
Valongevallen zijn de meest voorkomende 
oorzaak van letsel bij ouderen. Met Extra Vitaal 
Senioren ontvangt u 100% vergoeding  p.p.p.j. 
voor een training Valpreventie.  De training 
wordt gegeven door een thuiszorginstelling of 
hiervoor gecontracteerde PlusPraktijken.

Rouwverwerking
Zilveren Kruis vergoedt via Interapy een behan-
deling rouwverwerking als gevolg van overlijden. 
U ontvangt maximaal € 1.250 p.p.p.j. 

Langer thuis wonen

Mantelzorgmakelaar
Ontvangt u mantelzorg of bent u mantelzorger? 
Dan vergoedt Zilveren Kruis eenmalig € 250 
voor de kosten van een mantelzorgmakelaar. 
Deze zorgt voor tijdelijke professionele onder-
steuning op het gebied van zorg, welzijn en 
financiën en door overname van regeltaken. 
Neem hiervoor telefonisch contact op met de 
Persoonlijke Zorgcoach via 071-751 00 98. 
U vindt een mantelzorgmakelaar in uw regio  
op www.mantelzorgmakelaar.nl. 

Mantelzorgvervanging
VERANDERD Bent u gehandicapt of chronisch 
ziek en ontvangt u thuis mantelzorg? Zilveren 
Kruis vergoedt vanaf 2017 vanuit Aanvullend  
3 en 4 sterren de kosten voor 21 dagen 
vervangende mantelzorg. De zorg moet 
geleverd worden door Handen-In-Huis. Als 
aanvulling hierop ontvangt u vanuit Extra  
Vitaal Senioren nog 7 dagen extra.

Veiligheidsgesprek langer thuis wonen
Zo lang mogelijk thuis wonen? Zilveren Kruis 
vergoedt de kosten van een veiligheidsgesprek 
voor langer thuis wonen bij gezondheidsrisico’s. 
Zowel de verzekerde, mantelzorger als instelling 
kan dit gesprek aanvragen. Dit gebeurt bij een 
gecontracteerde thuiszorgorganisatie.

Terminale zorg door vrijwilligers
Wordt u, in uw laatste levensfase, thuis verzorgd 
door een vrijwilliger die is aangesloten bij het 
steunpunt van de landelijke vereniging Vrijwil-
ligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) of de 
Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)? Dan 
vergoedt Zilveren Kruis € 200 per jaar.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur
Is er sprake van een onomkeerbare beperking 
als gevolg van uw gezondheid of leefomstandig-

Met verhoogde  
premiekorting, 
van 15% naar 18%

http://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl
http://www.zilverenkruis.nl/zorgzoeker
http://www.mantelzorgmakelaar.nl
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heden? Bijvoorbeeld door algemene ouder-
domsklachten of gevoelens van onveiligheid? 
Dan vergoedt Zilveren Kruis de kosten voor het 
gebruik van een alarmeringssysteem (appara-
tuur en abonnement) bij een gecontracteerde 
leverancier.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur 
voor tijdelijk gebruik
Heeft u een tijdelijke beperking van uw gezond-
heid? Bijvoorbeeld na een operatie en bent u 
afhankelijk van mantelzorg? Dan vergoedt 
Zilveren Kruis het gebruik van een alarmerings-
systeem (apparatuur en abonnement) bij een 
gecontracteerde leverancier, voor een periode 
van maximaal vier aangesloten weken per keer.

Professionele opvolging persoonlijke 
alarmering
Is er niemand in uw omgeving beschikbaar om 
langs te komen (opvolging)? Dan komt iemand 

van de dichtstbijzijnde gecontracteerde 
thuiszorgorganisatie. 

Hulpmiddelen 

ADL-hulpmiddelen 
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
(ADL) zijn bijvoorbeeld wassen, aankleden, 
naar het toilet gaan, koken, eten en drinken. 
Kost dat u moeite, bijvoorbeeld door slijtage 
van gewrichten? ADL-hulpmiddelen helpen 
om langer zelfstandig te blijven functioneren 
en wonen. U ontvangt een vergoeding voor 
ADL-hulpmiddelen van maximaal € 100 
p.p.p.j. via Vegro of Medipoint/Harting-Bank. 
Het gaat om hulpmiddelen die Zilveren Kruis 
niet vergoedt vanuit de basisverzekering. 

Orthopedische schoenen
Uw wettelijke eigen bijdrage (€ 139 per jaar) 
vergoedt Zilveren Kruis volledig.

Hoortoestellen
Hebt u snel een hoortoestel nodig? Dat kan via 
audiciëns met wie Zilveren Kruis een contract 
heeft. Als u naar een van hen gaat, hoeft u niet 
eerst naar de huisarts en kno-arts. De audiciën is 
opgeleid om de beoordeling van uw gehoor zelf 
te doen. Zo nodig verwijst deze u door naar de 
KNO-arts of het Audiologisch Centrum. Zo 
ontvangt u uw gehoorapparaat drie maanden 
sneller dan gewoonlijk en met dezelfde kwali-
teit. 75% vergoeding van een hoortoestel 
ontvangt u uit de basisverzekering. De overige 
25% kosten is de wettelijke bijdrage. Extra 
Vitaal Senioren vergoedt deze wettelijke eigen 
bijdrage tot maximaal € 300 per apparaat.

Health Check
Preventieve gezondheidstest waarin uw Body Mass Index (BMI), bloeddruk, 
cholesterol, suikergehalte en longfunctie worden gemeten.
 
Online slaapcursus
Via de online Slaapcursus of de ‘slaapcoach’ krijgt u online professioneel 
advies en praktische oplossingen om beter te slapen. De cursus wordt 
georganiseerd door Somnio Online Slaaptherapie. 

Voedingsvoorlichting 
Een diëtist of gewichtsconsulent geeft u voedingsvoorlichting.

Sportmedische onderzoeken in een  
sportmedische instelling
Hieronder vallen het sportmedisch onderzoek, de sportkeuring of het 
preventief inspanningsonderzoek.

Cursus verminderen alcoholgebruik   
De cursus verminderen alcoholgebruik is anoniem. Doel van de cursus is 
minderen of helemaal stoppen met alcoholgebruik.

Mantelzorgvervanging
Zilveren Kruis vergoedt vanaf 2017 de kosten vervangende mantelzorg. 

Aanvullend 1 t/m 4 sterren: 
1x per persoon per kalenderjaar bij een  
door ons gecontracteerde aanbieder.

Aanvullend 1 t/m 4 sterren:
€ 150 p.p. per kalenderjaar.  

Aanvullend 1 t/m 4 sterren:
€ 120 p.p. per kalenderjaar.

Aanvullend 1 t/m 4 sterren:
€ 200 p.p per kalenderjaar.

Aanvullend 1 t/m 4 sterren:
€ 300 p.p. per kalenderjaar.

Aanvullend 3 en 4 sterren:
voor 21 dagen per kalenderjaar.

Zilveren Kruis vergoedt alleen nog  
stoppen met roken-programma’s  
vanuit de basisverzekering.Cursus stoppen met roken

€ 115 p.p. per jaar. 

Deze vergoeding vervalt uit Extra Vitaal Senioren en gaat naar Basisverzekering

Veranderingen in Extra Vitaal Senioren

Enkele vergoedingen uit Extra Vitaal Senioren gaan naar de aanvullende verzekeringen  
van Zilveren Kruis. Hieronder een overzicht van die vergoedingen. Let daarom goed op  
of u voldoende aanvullend verzekerd bent om deze vergoedingen te behouden.
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Persoonlijk zorgrapport,  
voor een vergelijking  
van ziekenhuizen

Aanvraag hulpmiddelen,  
zoals een rolstoel of krukken 
voor chronisch zieken

Aanvraag hulp aan huis na een 
ziekenhuisopname, inclusief 
budgetaanvraag

Antwoord op specifieke  
medische vragen over uw  
aandoening

Vragen en advies over hulp en 
ondersteuning bij langdurige 
(ouderen)zorg

Vinden van nieuwe huisarts, 
tandarts of fysiotherapeut  
na uw verhuizing

Hulp bij second opinion

15     ROND UW ZORG EN WELZIJN • NUMMER 3 • 2016

ZilverKorting voor vaste klanten
Als u ergens klant wordt, krijgt u vaak iets extra’s. Maar als u  
besluit om klant te blijven, krijgt u niets. Zilveren Kruis regelt dat  
anders. Met een verzekering krijgt u altijd ZilverKorting op allerlei  
extra zorgproducten en diensten. Voor u en uw eventueel meeverzekerde 
partner. Ga naar www.zk.nl/zilverkorting voor een overzicht.

Aanvragen of wijzigen van  
uw zorgverzekering
Bent u klant bij Zilveren Kruis en wilt u uw verzekering veranderen?  
U kunt uw basisverzekering wijzigen tot 1 januari 2017.  
Uw aanvullende verzekering(en) kunt u wijzigen tot 1 februari 2017.  
Ook kunt u tot 1 februari 2017 Extra Vitaal Senioren aanvragen.  
Heeft u al een (collectieve) verzekering bij ons? Dan kunt u gemakkelijk 
overstappen naar de collectieve verzekering van ABN AMRO ZilverSchild.  
U doet dit eenvoudig online via Mijn Zilveren Kruis of telefonisch  
via 071-367 09 29 op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

Wilt u ook profiteren van de voordelen  
van ZilverSchild en bovendien dit  
magazine ontvangen? Meld u aan op  
www.zk.nl/zilverschild

Snellere afspraak via wacht-
lijstbemiddeling

Persoonlijke Zorgcoach
U kunt bij uw persoonlijke zorgcoach terecht voor:

Bel voor advies van de zorgcoach 
071-751 00 98, op werkdagen van 
8.00 tot 18.00 uur.

Extra services 

NU AANVULLENDE VERZEKERING:   

ONLINE SLAAPCURSUS

NU AANVULLENDE VERZEKERING:  

CURSUS VERMINDEREN 

ALCOHOLGEBRUIK 

http://www.zk.nl/zilverkorting
http://www.zk.nl/zilverschild
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Inspiratie nodig voor de kerst of gewoon  
een dagje weg? In december worden tal  
van kerstmarkten georganiseerd. Bezoek 
bijvoorbeeld het Vrijthof in Maastricht dat  
tot 29 december is omgetoverd tot een groot 
winterlandschap compleet met ijsbaan, een 
ouderwetse carrousel en gezellige kraampjes. 
Niet veel verder wordt in Valkenburg (tot 3 
januari) de grootste ondergrondse kerstmarkt 
van Europa gehouden. In Eindhoven kunt u de 
sfeervolle kerstmarkt bezoeken tot 4 januari.

Een dagje 
kerstinspiratie

Gezellig de winter door
De koude wintermaanden doorkomen? 
Dat is niet moeilijk met deze tips.

De Greppel
In deze nieuwe roman van 
Herman Koch vermoedt Robert 
Walter, burgemeester van 
Amsterdam, dat zijn vrouw 
vreemd gaat met een 
wethouder. Maar Robert heeft 
nog veel meer problemen… 
Hoe kan zijn stabiele leven 
opeens zo op zijn kop staan?

Herman Koch, 
€ 21,99 
Ambo | Anthos 
Uitgevers

Boekenpracht
Lekker met een goed boek op 
de bank als het buiten guur en 
koud is. Dit zijn onze favorieten 
van dit moment.

Mischling
De tweelingzusjes Perle en 
Stacha proberen in Auschwitz 
te overleven, maar als mischling 
– blonde haren, bruine ogen – 
worden ze door nazidokter 
Mengele geselecteerd voor zijn 
vreselijke experimenten. Ze 
proberen de folteringen te 
overstijgen door een magische 
wereld te verzinnen. Totdat 
Perle verdwijnt…

Affinity Konar, 
€ 21,99 
Uitgever Signatuur

Een weekendje weg en op zoek naar rust?  
Ook in de winter is Terschelling een aanrader. 
Wandel over de uitgestrekte stranden of huur 
een elektrische fiets en verken het eiland.  
Slenter door de gezellige dorpjes en vergeet  
niet vuurtoren Brandaris of museum  
’t Behouden Huys te bezoeken.
Meer info: www.Opterschelling.com
en www.Terschelling.org.

Op zoek  
naar rust

Winter
barbecue
Een barbecue in de winter is origineel 
en gezellig. Samen rond een vuurkorf 
met een glas glühwein en lekker 
eten. Plan een middag met vrienden 
en familie en zorg voor een stevige 
partytent (dan zit u droog), een 
vuurkorf en natuurlijk een barbecue. 
Houdt de barbecue uit de wind en 
zet barbecue en vuurkorf niet te 
dicht bij meubels, schuttingen en 
partytent. Maak de tuin gezellig met 
fakkels en (nep)waxinekaarsjes en leg 
fleecedekens op de stoelen, zodat 
iedereen het warm heeft.
 
Bedek de tafel feestelijk met 
dennenappels en kerstballen of 
-slingers. Qua eten en drinken kunt u 
alle kanten op, maar lekker winters 
zijn gepofte aardappels, kastanjes, 
hertenbiefstuk en champignons. Let 
op: door de kou duurt het langer om 
een barbecue goed warm te houden. 
Zorg daarom voor extra kooltjes en 
kies voor dunnere stukken vlees. 

Geniet van de 
winterse 
natuur
Een mooie winterse dag? Haal een frisse 
neus en maak een stevige winterwandeling 
door het bijzondere Deelerwoud in 
Gelderland. Het Deelerwoud bestaat 
grotendeels uit heide en bos, en de kans  
op wild is groot. Er leven veel wilde 
zwijnen, reeën, herten, vossen en vogels.

http://www.Opterschelling.com
http://www.Terschelling.org
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FILM
Is het buiten koud? Dan is een 
bezoekje aan de bioscoop een 
goed idee. Of houd thuis een 
gezellige filmavond. Dit zijn 
onze favorieten.

A Street Cat  
Named Bob
Een waar gebeurd verhaal over het leven 
van James Bowen, een Engelse straatmuzi-
kant die probeert zijn drugsverslaving 
onder controle te houden. Dat lukt pas 
goed als hij de verdwaalde rode kat Bob 
ontmoet. Gebaseerd op de internationale 
boekenbestseller.
Vanaf 22 december in de bioscoop.

The Ivory Game
In Afrika wordt elk kwartier een olifant 
gedood om z’n kostbare slagtand. 
Hierdoor wordt het dier met uitsterven 
bedreigd. De makers van de The Ivory 
Game (geproduceerd door acteur Leo-
nardo DiCaprio) gingen zestien maanden 
undercover en legden de brute ivoorhan-
del vast. Een heftige documentaire.
Te zien op Netflix.

Gezellig de winter door

Wie zin heeft in een cultureel uitje, maar ook graag zelf iets doet, zit goed bij het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Daar is het elke zaterdag ‘Teekendag’. Bij binnenkomst krijgt u een schetsblok en 
potlood en vindt u verspreid door het museum opdrachten bij tekenplaatsen. Teken bijvoorbeeld 
de Nachtwacht na of laat u inspireren door de scheepscollectie. Een mooie manier om kunst te 
bekijken én te begrijpen. Ook leuk voor kleinkinderen. 
Entreeprijs: € 17,50, museumjaarkaart gratis. Meer informatie: www.rijksmuseum.nl.

Maak uw eigen Nachtwacht

Vanaf 17 december verandert Paleis het Loo in 
Apeldoorn drie weken lang in één groot winter-
paleis. Verwonder u over de mooi versierde 
kamers, de overweldigende gedekte tafels (met 
als pronkstuk de gedekte tafel van koning Willem 
II en zijn Russische echtgenote Anna Paulowna) en 
dwaal langs de vele opgetuigde kerstbomen. Ook 
zijn er activiteiten voor (klein)kinderen. 
Entreeprijs: € 14,50. Kinderen t/m 3 jaar en 
museumjaarkaart: gratis, van 4-17 jaar €5. Meer 
informatie: www.paleishetloo.nl. 

Bezoek een paleis 

http://www.rijksmuseum.nl
http://www.paleishetloo.nl
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Bewegen is goed voor je gezondheid. Het maakt niet veel uit wat u doet, als u 
maar beweegt. Wandelen, fietsen, zwemmen, tennissen of tuinieren: doe iets 
wat u leuk vindt, dan houdt u het lang vol. Om sportieve inspiratie op te doen, 
doet ex-topatlete Olga Commandeur elk nummer goede basisoefeningen voor.

Rekoefening voor de onderarmen en buikademhaling.

Kom in een zo breed mogelijke 
spreidstand staan met de voeten 
recht naar voren. Zorg dat u goed 
grip hebt op de ondergrond. (Met 
blote voeten op een yogamatje is 
ook goed). Houd de schouders en 
de handen laag, adem in en uit.

Ruime spreidstand, voeten 
wijzen iets naar buiten. Plaats 
de handpalmen tegen elkaar en 
adem diep in door neus naar de 
buik en blaas rustig uit door uw 
mond.

Bij de volgende inademing spreidt 
u de armen op schouderhoogte 
met de handpalmen omlaag, 
houd hierbij de schouders laag.

Bij volgende inademing buigt u 
door de knieën en duwt u de 
polsen omlaag, handpalmen 
blijven tegen elkaar. Hierbij voelt 
u rek in uw onderarmen.

Terwijl u uitblaast, buigt u uw 
linkerknie tot boven uw enkel, (let 
op: niet met knie voorbij tenen),  
zo diep mogelijk. Probeer uw 
bovenlichaam rechtop te houden. 
Blijf zo staan in deze houding en 
adem rustig in en uit. Bouw dit in 
de loop van het oefenen uit van 2x 
naar 5x, goed voor de conditie. 
Kom rustig terug in uitgangshou-
ding en herhaal voor ander been. 

Kom weer rustig omhoog terwijl 
u uitblaast en plaats de 
handruggen tegen elkaar.

Houd ze tegen elkaar en duw de 
polsen omhoog en ellebogen 
omlaag. Hierbij rekt u de boven-
kant van de onderarmen. Herhaal 
dit 2x. 

  
Olga Commandeur is presentatrice van 

Nederland in Beweging en vitaliteitcoach. 
www.olgacommandeur.nl

1 2 3

Sterk en vol zelfvertrouwen de winter door
Vanuit La Paz in Bolivia geeft Olga deze keer haar oefeingen door. Inspannende oefening voor  
kracht in het gehele lichaam, speciaal voor de benen, om het bovenlichaam te openen voor een 
betere houding, ademhaling en conditie!

1 2 3 4

4
Draai vervolgens uw linkervoet 
helemaal 90 graden opzij open en 
de andere voet ook iets. Kijk mee 
over uw linkerschouder en over 
uw hand.

http://www.olgacommandeur.nl
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HANDIG OM 
TE WETEN

ENKELE WEBSITES UIT DIT NUMMER
Pagina 7 
www.alleszelf.nl
Pagina 10-16 
www.zk.nl/vergoedingen
www.zk.nl/zorgzoeker
www.zk.nl/voorwaarden

www.zilverschild.nl 
Op onze eigen site houden wij u  
in de rubriek ‘nieuws’ regelmatig 
op de hoogte van nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van zorg, 
gezondheid en zelfredzaamheid. 

Nieuwsbrief ABN AMRO ZilverSchild
Zes keer per jaar verschijnt onze nieuws-
brief. Nog niet aangemeld? Dat kan via 
www.zilverschild.nl. 

Aanmelden voor ABN AMRO  
ZilverSchild: www.zk.nl/zilverschild

Stichting ABN AMRO ZilverSchild 
Postbus 176 
3740 AD Baarn 
E-mailadres: info@zilverschild.nl

Zilveren Kruis Achmea 
Telefoon klantenservice: 071-367 09 29 
www.zk.nl/zilverschild

Redactie Rond uw Zorg en Welzijn 
Postbus 176 
3740 AD Baarn 
redactie@zilverschild.nl

Website 
www.zilverschild.nl  
www.abnamro-zilverschild.nl 
www.abnamrozilverschild.nl 

Belangenvereniging Postactieven  
ABN AMRO (BPAA) 
Postbus 283 (AA 2823) 
1000 EA Amsterdam 
Telefoon: 020-628 28 5

Senioren Expo  
in Veldhoven

GEZELLIG DAGJE UIT  
EN 100 VERSCHILLENDE STANDS

Als de feestdagen weer voorbij zijn, kunt u een 
bezoek brengen aan de 15e Senioren Expo in 
Veldhoven. Het is een soort huishoudbeurs voor 
senioren, met ruim honderd kraampjes over 
onder meer sfeervol wonen en leven, reizen, 
gezondheid en beweging en hobby en creativi-
teit. In de restaurantzaal kunt u eten en drinken, 
er zijn optredens van artiesten en elke dag is er 
een modeshow.

Waar:   NH Conference Center 
  Koningshof te Veldhoven
Wanneer:  10 tot en met 15 januari
Toegangsprijs:  € 10, met Unie KBO-pas € 6

Maakt u geregeld gebruik van de computer, 
laptop of iPad en wilt u graag de nieuwste 
ontwikkelingen op digitaal gebied bijhouden? 
Dan kunt u overwegen een abonnement te 
nemen op www.seniorweb.nl. Deze landelijke 
vereniging met zo’n 150.000 leden, 400 cursus-
locaties en 3000 vrijwilligers heeft als doel de 
digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat 
iedereen het gemak en het plezier van computer 
en internet kan ervaren.

Voor €29,50 bent u een jaar lid en kunt u 
gebruik maken van:
•  Ongelimiteerde online helpdesk
•  Telefonische computerhulp én hulp bij u thuis
•  4 x per jaar computertijdschrift ‘Enter’
•  Wekelijks informatieve nieuwsbrieven
•  Online cursussen over populaire onderwerpen
•  Voordelige computerboeken en accessoires

www.seniorweb.nl/lidmaatschap 

Senioren Expo

Computerhulp via Seniorweb

http://www.alleszelf.nl
http://www.zk.nl/vergoedingen
http://www.zk.nl/zorgzoeker
http://www.zk.nl/voorwaarden
http://www.zilverschild.nl
http://www.zilverschild.nl
http://www.zk.nl/zilverschild
mailto:info@zilverschild.nl
http://www.zk.nl/zilverschild
mailto:redactie@zilverschild.nl
http://www.zilverschild.nl
http://www.abnamro-zilverschild.nl
http://www.abnamrozilverschild.nl
http://www.seniorweb.nl
http://www.seniorweb.nl/lidmaatschap
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De gezondheidszorg mag met recht een 
complexe wereld genoemd worden. Iedereen 
doet zijn best om het goed te doen. Maar 
patiënten willen weten waar de beste kwaliteit 
van zorg geleverd wordt en door gebrek aan 
inzicht in de kwaliteit en soms een TV-
programma over zaken die niet goed gaan  
in de zorg, staat het vertrouwen regelmatig 
onder druk. Ook het vertrouwen in de rol van 
zorgverzekeraars is regelmatig onderwerp van 
aandacht in kranten en bij politici. Wij hebben 
een van de beste gezondheidszorgsystemen in  
de wereld en toch staat het vertrouwen in de 
zorg dus onder druk.

Maar wat willen patiënten eigenlijk? Zij willen 
kwalitatief goede zorg en het juiste antwoord  
op hun vragen en toegang tot de zorg die  
nodig is. Daarom is het beheersen van de  
kosten van belang.

Om het vertrouwen te bevorderen én de kosten 
beheersbaar te krijgen, moet de zorg de oplos-
sing zoeken in wat ons allen bindt: de vraag van 
de patiënt. Geef het stuur in handen van de 
patiënt en zoek een antwoord op de vraag die 
werkelijk een oplossing is voor het probleem van 
die patiënt. Aandacht voor alle aspecten waar 
mensen in hun dagelijkse leven mee te maken 
hebben. Zorgverleners zouden moeten vragen 
aan mensen wat hun het meest  bezighoudt en 
waar ze echt een antwoord op willen hebben. 
Niet alleen lichaamsfuncties, maar ook geestelijk 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van het leven, 
sociaal participeren en het gewone dagelijkse 
functioneren zijn daarbij van belang. Zo vertelde 
een dame in een rolstoel onlangs: “Ik denk dat 
een leuk wekelijks ritje met de auto mij meer 
geneest dan dat antidepressie pilletje dat ik heb 
gekregen.”

Jeroen Crasborn 
is Senior-adviseur zorgstrategie bij Zilveren Kruis 
(niet-praktiserend arts)

GEEF HET STUUR IN 
HANDEN VAN DE PATIËNT

Haal de letters met een gelijk getal naar het verzameldiagram en lees zo de oplossing

Horizontaal: 1 inkoop (afk.), 4 vruchtenboom, 7 schuim, 9 lofdicht, 12 spijskaart, 14 prik, 16 
hasjiesj, 17 hitsig, 19 papegaai, 20 beeldvervorming, 21 Efeziers (afk.), 22 schrijnwerker, 25 
voorzetsel, 26 geest, 27 vrouw, 29 heraldische term, 30 stad in Duitsland, 32 Perzische heerser, 34 
stoer, 35 onbebouwd, 37 god van de liefde, 39 universitaire lerarenopleiding (afk.), 40 deel van een 
schoen, 41 horizontale as, 43 lager technisch onderwijs, 44 persoonlijk voornaamwoord, 45 trommel, 
46 baan, 47 water in Friesland, 48 soort bijl, 50 charmant, 54 boom, 55 eventueel (afk.), 57 
voorkeur, 58 eredienst, 59 stoot, 61 omroepgroep, 62 beker, 63 kwab, 65 zeilterm, 66 ronding, 69 
Frans schrijver, 70 bar.

Verticaal: 1 bijenhouder, 2 bladader, 3 keel-neus en oorarts (afk.), 5 keurmerk, 6 toorn, 7 
onbeweeglijk, 8 trekdier, 9 afstammeling, 10 departement (afk.), 11 vluchtige vloeistof, 13 
allerlaatste, 15 kring, 16 kloof, 18 pronk, 20 rivier in Limburg, 23 milliliter (afk.), 24 milligram, 
26 nul, 28 graaf (eng.), 29 weerga, 30 voormalig eiland in het IJsselmeer, 31 maximaal (afk.), 
33 overnachtingsplaatsen, 34 meerstemmig muziekstuk, 35 grondvlak, 36 kleine kano, 38 luchtig 
gebakje, 40 humeur, 42 optelling, 49 s’il vous plaît (afk.), 51 mededingingsautoriteit, 52 koopman, 53 
voorzetsel, 54 boom, 56 doorgangsheffing, 58 grappig verhaaltje, 60 kledingstuk, 62 afstandsmaat, 
64 Bundesrepublik Deutschland (afk.), 65 zevende toon, 67 buiten de lijn, 68 bedekking.
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63 64 65

66 67 68

69

70

59 60 11 56 25 1 29 58 8 27 47 63 5 66 4 67 9 60

50 19 61 36 69 37 16 1 51 22 54 60 12 48 15 2 10 54 2 52 9

13 26 28 43 34
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De Swirling Carafe voegt een nieuwe dimensie 
toe aan wijn drinken. Door middel van een kleine 
duw zal de Swirling Carafe draaien en tegelijker-
tijd walsen. Uniek is de ondergrond die werkt als 
een draai plateau. Gemaakt van schitterend kurk 
dat het direct zijn warme en elegante uitstraling 
geeft. Een functionele eye-catcher die zuurstof 
toevoegt aan uw wijn.
www.vacuvin.nl

De oplossing van de vorige puzzel was: ‘Buiten is ook in het najaar beter’. Winnaars van de 
Wolky-schoenenvoucher zijn: de heer Burg, Panningen en mevrouw Rijksen, Uithoorn. Gefeliciteerd!  

4 x kans op Swirling Carafe van VacuVin ter waarde van €59,99.

HORIZONTAAL: 1 inkoop (afk.), 4 vruchtenboom, 7 schuim, 9 lofdicht, 12 spijskaart, 14 prik, 16 hasjiesj,  
17 hitsig, 19 papegaai, 20 beeldvervorming, 21 efeziers (afk.), 22 schrijnwerker, 25 voorzetsel, 26 geest,  
27 vrouw, 29 heraldische term, 30 stad in duitsland, 32 perzische heerser, 34 stoer, 35 onbebouwd, 37 god van 
de liefde, 39 universitaire lerarenopleiding (afk.), 40 deel van een schoen, 41 horizontale as, 43 lager technisch 
onderwijs, 44 persoonlijk voornaamwoord, 45 trommel, 46 baan, 47 water in friesland, 48 soort bijl, 50 
charmant, 54 boom, 55 eventueel (afk.), 57 voorkeur, 58 eredienst, 59 stoot, 61 omroepgroep, 62 beker,  
63 kwab, 65 zeilterm, 66 ronding, 69 frans schrijver, 70 bar.

VERTICAAL: 1 bijenhouder, 2 bladader, 3 keel-neus en oorarts (afk.), 5 keurmerk, 6 toorn, 7 onbeweeglijk,  
8 trekdier, 9 afstammeling, 10 departement (afk.), 11 vluchtige vloeistof, 13 allerlaatste, 15 kring, 16 kloof,  
18 pronk, 20 rivier in Limburg, 23 milliliter (afk.), 24 milligram, 26 nul, 28 graaf (eng.), 29 weerga, 30 voormalig 
eiland in het IJsselmeer, 31 maximaal (afk.), 33 overnachtingsplaatsen, 34 meerstemmig muziekstuk,  
35 grondvlak, 36 kleine kano, 38 luchtig gebakje, 40 humeur, 42 optelling, 49 s’il vous plaît (afk.),  
51 mededingingsautoriteit, 52 koopman, 53 voorzetsel, 54 boom, 56 doorgangsheffing, 58 grappig verhaaltje, 
60 kledingstuk, 62 afstandsmaat, 64 Bundesrepublik Deutschland (afk.), 65 zevende toon, 67 buiten de lijn,  
68 bedekking.

Haal de letters met een gelijk getal naar het verzameldiagram en lees zo de oplossing.

Vul uw oplossing van onderstaande puzzel voor 1 februari in op www.zilverschild.nl/puzzel. 
 

Haal de letters met een gelijk getal naar het verzameldiagram en lees zo de oplossing

Horizontaal: 1 inkoop (afk.), 4 vruchtenboom, 7 schuim, 9 lofdicht, 12 spijskaart, 14 prik, 16 
hasjiesj, 17 hitsig, 19 papegaai, 20 beeldvervorming, 21 Efeziers (afk.), 22 schrijnwerker, 25 
voorzetsel, 26 geest, 27 vrouw, 29 heraldische term, 30 stad in Duitsland, 32 Perzische heerser, 34 
stoer, 35 onbebouwd, 37 god van de liefde, 39 universitaire lerarenopleiding (afk.), 40 deel van een 
schoen, 41 horizontale as, 43 lager technisch onderwijs, 44 persoonlijk voornaamwoord, 45 trommel, 
46 baan, 47 water in Friesland, 48 soort bijl, 50 charmant, 54 boom, 55 eventueel (afk.), 57 
voorkeur, 58 eredienst, 59 stoot, 61 omroepgroep, 62 beker, 63 kwab, 65 zeilterm, 66 ronding, 69 
Frans schrijver, 70 bar.

Verticaal: 1 bijenhouder, 2 bladader, 3 keel-neus en oorarts (afk.), 5 keurmerk, 6 toorn, 7 
onbeweeglijk, 8 trekdier, 9 afstammeling, 10 departement (afk.), 11 vluchtige vloeistof, 13 
allerlaatste, 15 kring, 16 kloof, 18 pronk, 20 rivier in Limburg, 23 milliliter (afk.), 24 milligram, 
26 nul, 28 graaf (eng.), 29 weerga, 30 voormalig eiland in het IJsselmeer, 31 maximaal (afk.), 
33 overnachtingsplaatsen, 34 meerstemmig muziekstuk, 35 grondvlak, 36 kleine kano, 38 luchtig 
gebakje, 40 humeur, 42 optelling, 49 s’il vous plaît (afk.), 51 mededingingsautoriteit, 52 koopman, 53 
voorzetsel, 54 boom, 56 doorgangsheffing, 58 grappig verhaaltje, 60 kledingstuk, 62 afstandsmaat, 
64 Bundesrepublik Deutschland (afk.), 65 zevende toon, 67 buiten de lijn, 68 bedekking.
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