
 

De zorgverzekeringen van Zilveren Kruis 

 

Kies de zorgverzekering die bij u past 

Uw gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom hebben branchevereniging Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en 

Zilveren Kruis goede afspraken gemaakt over de zorgverzekering. Zo kunnen we u én uw gezin een goede 

zorgverzekering aanbieden met 7,5% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende 

verzekeringen. 

 

Basis Plus Module dekt onverwachte zorg 

Om te voorkomen dat u hoge kosten uit eigen zak moet betalen, introduceert Zilveren Kruis in 2015 de Basis Plus 

Module. Deze slimme en betaalbare uitbreiding maakt uw basisverzekering net iets completer. Met de Basis Plus 

Module bent u verzekerd voor onverwacht hoge kosten. Heeft u een “Aanvullend” verzekering, dan zijn de 

vergoedingen uit de Basis Plus Module hierin standaard opgenomen. Ga naar www.zk.nl/basisplusmodule voor 

een compleet overzicht van de vergoedingen in de Basis Plus Module. 

 

2015: wat verandert er in de zorg? 

De langdurige zorg is nu geregeld via de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ). Vanaf januari 2015 

wordt de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz) en nemen gemeenten en zorgverzekeraars een 

deel van de taken in de langdurige zorg en ondersteuning over. In de Wlz staat onder meer dat zorgverzekeraars 

de verpleging thuis regelen en verantwoordelijk zijn voor mensen die zware zorg nodig hebben. Hiermee gaat 

een deel van de langdurige zorg naar de basisverzekering. Daarnaast gaat het eigen risico omhoog. 

 

Een overzicht van de veranderingen vindt u op www.zk.nl/zorg2015. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de e-

mailnieuwsbrief "Editie Zorg 2015". Zo blijft u de komende tijd van alle ontwikkelingen op de hoogte en weet u als 

eerste onze nieuwe premie. Daarnaast ondersteunen wij u met raad en daad bij deze veranderingen. 

Bijvoorbeeld met onze persoonlijke zorgcoaches. 

 

De persoonlijke zorgcoach van Zilveren Kruis: Eén loket voor al uw zorgvragen 

Naar welk ziekenhuis kan ik het beste gaan? Hoe vraag ik thuiszorg aan voor mijn moeder? Hoe kom ik sneller 

aan de beurt bij een medisch specialist? Allemaal vragen over zorg waar u graag meteen antwoord op krijgt. En 

liefst via één telefoontje. De persoonlijke zorgcoach van Zilveren Kruis Achmea geeft zorgadvies en wijst u de 

weg naar de juiste zorgverlener en als u vragen heeft over de ingewikkelde wet- en regelgeving van de 

(langdurige) zorg. 

 

Kijk voor meer informatie op www.zilverenkruis.nl/zorgcoach of neem contact op met de persoonlijke 

zorgcoach op (071) 751 00 98. 

 
ZilverKorting bij Zilveren Kruis: Extra korting met aanvullende verzekering 

Als u ergens klant wordt, dan krijgt u vaak iets extra’s. Maar als u besluit om ergens klant te blijven, dan krijgt u 

helemaal niets. Zilveren Kruis Achmea regelt dat anders. Met een aanvullende verzekering krijgt u altijd 

ZilverKorting op allerlei extra zorgproducten en diensten. Van ooglaserbehandeling tot thuishulp, van bril tot 

cosmetische behandelingen. Of u nu een maand verzekerd bent bij Zilveren Kruis of al jaren. Voor u en uw 

meeverzekerde gezinsleden. Ga naar www.zk.nl/zilverkorting voor een compleet overzicht van de 

zorgproducten en diensten waar u ZilverKorting op krijgt. 

 

http://www.zk.nl/basisplusmodule
http://www.zk.nl/zorg2015
http://www.zilverenkruis.nl/zorgcoach
http://www.zk.nl/zilverkorting


 

Voordelen op een rij: 

1. 7,5% korting op Basis en 10% korting op Aanvullend 

2. Ruime keuze in zorgverleners vanaf Basis Zeker 

3. Maak uw basisverzekering compleet met de Basis Plus Module 

4. De Persoonlijke Zorgcoach 

5. Zilverkorting 

6. Regel veel zaken online met Mijn Zilveren Kruis 

Profiteer van voordelen 

Branchevereniging het Nederlands Uitgeversverbond heeft met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een 

collectieve zorgverzekering. Daarmee profiteert u van korting op uw basisverzekering en aanvullende 

verzekeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereken uw premie en sluit af  

U bepaalt welke verzekering het beste bij u past en daarmee ook hoeveel premie u betaalt. Op 

www.zilverenkruis.nl berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle informatie over de vergoedingen. 

 

Tip: overstappen is eenvoudig. Wanneer u dit aangeeft, zegt Zilveren Kruis uw huidige verzekering op als u zich 

vóór 1 januari 2015 bij ons aanmeldt. 


