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Achmea is een coöperatie, opgericht  in 1811 
Vereniging Achmea wordt bestuurd door een Ledenraad en een Bestuur.  

De Ledenraad bestaat momenteel uit circa 70 leden, diverse senioren organisaties als belangenbehartiger 

in dit bestuur.   
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Tegenwoordig is Achmea de grootste verzekeraar van Nederland 
met jaarlijks …?...  miljard uitgaven in de zorg 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Tegenwoordig is Achmea de grootste verzekeraar van Nederland 
met jaarlijks bijna 13 miljard uitgaven in de zorg 
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Informatie over het 
contract VvGH 
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Profiel van portefeuille – VvGH 

Aantal verzekerden  3692 

man  vrouw 

Geslacht  48% 52% 

75 jaar en ouder 60 - 74 jaar  

Leeftijdsklasse 34% 58% 
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Profiel van portefeuille – VvGH 

Basis Budget  Basis Zeker  Basis Exclusief  

Basisverzekering 4% 78% 18% 

Eigen risico  € 385 VER € 100 - € 400 VER € 500 

94% 4% 2% 
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Profiel van portefeuille – VvGH 

Pakketten  

Alleen Basis 5% Geen AV 7% 

Basis + Aanvullend 29% BPM 3% 

BV + Aanvullend + Tand 64% Aanvullend 1 14% 

Basis + TV  2% Aanvullend 2 21% 

Aanvullend 3 64% 

Aanvullend 4  2% 
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De kosten van zorg  
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Wat kost de zorg? 
 

Zorg kost 5.490 euro per jaar per Nederlander 

(Vorig jaar was dit 5.239 euro) 

 

 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

De Zorgkosten zijn opgebouwd uit: 

  

1. De bijdrage Zvw ingehouden op uw loon of AOW-

pensioen  

2. De premie die u zelf betaalt aan uw verzekeraar. 

3.  De premie Wet Langdurige Zorg  

4.  Inkomensafhankelijke bijdrage,   

      

Zorgtoeslag voor lagere inkomens 
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Kostenstijging door  

De kans om heel oud te worden. 

 

 

Een meisje dat vandaag geboren wordt, 

heeft 50% kans om 100 jaar te worden.  

 

 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

2/3 van kostenstijging door medische technologie & welvaartstijging 1/3 door vergrijzing en bevolkingsgroei 
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Verplichte reserves zorgverzekeraars 
 
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt eisen aan de reserves van 
zorgverzekeraars.   
 
Zorgverzekeraars moeten voldoende solvabel zijn, dat wil zeggen dat ze 
voldoende geld in kas hebben als er op een bepaald moment veel extra 
kosten ontstaan. 
 
Afgelopen jaren hebben alle zorgverzekeraars eigen vermogen ingezet om 
de premies (kunstmatig) minder te laten stijgen. Verlies wordt uit eigen 
vermogen betaald.  
 
De premies 2019 voor de basisverzekeringen van Zilveren Kruis zijn voor 
het eerste sinds vele jaren kostendekkend.  Geen winst komend jaar maar 
voor het eerst in jaren ook geen verlies  

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 
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Wijzigingen 2019 
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De Basisverzekering 
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programma om overgewicht tegen te gaan. Met psychologische 
ondersteuning voor gedragsverandering 

De meest belangrijke wijzigingen voor senioren in de 

Basisverzekering vanuit de wet 

Fysiotherapie bij COPD van AV naar BV 

Eigen bijdrage voor medicijnen wordt 
maximaal € 250 

Verruiming van de vergoeding van 
zittend ziekenvervoer 

ook voor vervoer naar consulten, onderzoek en controles die aan  
behandeling gerelateerd zijn.  

Vergoeding voor gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) 

Paracetamol, vitaminen en mineralen 
niet meer vergoed 
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De meest belangrijke wijzigingen voor senioren in de 

Basisverzekering vanuit Zilveren Kruis 

 

Vaker een machtiging nodig  voor niet gecontracteerde zorg.   Bijvoorbeeld GGZ 
zorg 

Basis Budget: deels andere ziekenhuizen geselecteerd 

Prostaatkankeroperaties worden voor 2019 in een aantal ziekenhuizen ingekocht 



Zilveren Kruis 
Presentatieslides 

100% tekst zonder subtitels 

18 

% incontinentie na 12-15 maanden na de operatie 
Bron: declaratiedata 20151  

% ernstige complicaties binnen 30 dagen na de operatie 
Bron: DSCA, verslagjaar 2016  
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Hamburg:  

6,5% Gemiddelde in NL: 3% 

Kwaliteit van behandelingen steeds beter inzichtelijk 
Bijvoorbeeld van prostaatkanker operaties 
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Kwaliteit  van behandelingen 

steeds beter inzichtelijk 

Verbeteragenda 

90% Gezondheidswinst 58% 

8% Complicaties 39% 

0% Heroperatie 5% 

Bron: NPCF Praktijkvariatie Rughernia 

Slechtst 

presterende  

aanbieders 

Best 

presterende 

aanbieders 

Rughernia 
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Basisverzekeringen, de prijzen 2019 o.b.v. 10% korting 
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De Aanvullende verzekeringen 
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Instroom van veel 
gebruikers 

Stijgende schadelast 

Uitstroom van  weinig 
gebruikers 

Verhoging  

premie 

Waarom zijn er wijzigingen?  
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De meest belangrijke wijzigingen voor senioren in de 

Aanvullende verzekeringen van ZK 

Aanpassing vergoeding preventieve mondzorg van 100% naar 75% (M-codes) 

Vergoeding Eigen Bijdrage medicijnen gaat uit AV (naar de BV) 

Alternatieve zorg: verlaging maximale jaarvergoeding 

Fysiotherapie in de AV4: van 40 naar 36 behandelingen 

  Valpreventie en beweegprogramma’s bij meer aanbieders vergoed 

Reiskosten voor bezoek worden vergoed vanaf € 100,- (max € 500 incl. verblijf) i.p.v. 
50km   
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Aanvullende verzekeringen op basis van 15% korting 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Aanvullende tandverzekeringen op basis van 18,5% korting 
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Senioren en Zilveren Kruis  
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Senioren en Zilveren Kuis  

• Zorgcoach 

   - persoonlijk zorgrapport (naar welk ziekenhuis) 

   - wachtlijstbemiddeling    

   - second opinion  

   - hulp bij het vinden van wijkverpleging  

   - hulp bij vinden eerstelijnsverblijf   

   - hulp aan huis na een ziekenhuis opname + vergoeding 

     (voorwaarden) 

   - mantelzorg: denkt mee en weet wat er vergoed wordt 
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Senioren en Zilveren Kruis   

 

• Zorgverkenner  

   - o.a. wel/niet gecontracteerde zorgverlener 

   - indicatie van wachttijden  

   - informatie over diagnose en behandeling 

   - Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

 

• Mijn Zilveren Kruis  

• Extra Vitaal Pakket 

• Zilverkorting 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Zilverkorting biedt korting op producten en diensten 
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Bedankt voor uw aandacht 
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Hulp bij mantelzorg is een budget waarmee de 

mantelzorger zelf zorg in kan kopen. Bij het 

inzetten van het budget wordt de mantelzorger 

geholpen door de Zilveren Kruis zorgcoach. De 

zorgcoach kijkt samen met de mantelzorger welke 

zorg er nodig is en hij/zij geeft advies en informatie 

over voorzieningen. Het budget kan bijvoorbeeld 

uitgegeven worden aan: 

• Tijdelijke professionele ondersteuning. 

• Het overnemen van regeltaken op het gebied 

van zorg, welzijn, financiën etc. 

• Vervangende mantelzorg bij tijdelijke 

afwezigheid. 

• Instructies, cursussen en coaching sessies voor 

de mantelzorger.  

 

 

Vergoeding Hulp bij mantelzorg. Eenvoudig en flexibeler 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Vergoedingen Hulp bij mantelzorg 

Extra Vitaal Hulp bij mantelzorg max € 250 per kalenderjaar  

 

Aanvullend 

2 sterren 

Hulp bij mantelzorg max € 750 per kalenderjaar  

 

Aanvullend 

3 sterren 

Hulp bij mantelzorg max € 1000 per kalenderjaar  

 

Aanvullend 

4 sterren 

Hulp bij mantelzorg max € 1250 per kalenderjaar  

 

Optimaal 

aanvullend 

3 sterren 

Hulp bij mantelzorg max € 1000 per kalenderjaar  

 


