
Belangrijkste veranderingen
polisvoorwaarden 2017

In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2017.

Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen ten opzichte 
van 2016. Alleen de belangrijkste veranderingen zijn opgenomen en worden kort beschreven.



Belangrijkste veranderingen in uw 
polisvoorwaarden per 1 januari 2017
De veranderingen in de basisverzekering
De basisverzekering dekt de verzekerde zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid bepaalt elk jaar welke zorg in de 
basisverzekering zit. In 2017 verdwijnen er geen behandelingen uit de basisverzekering. Wel komen er nieuwe behandelingen bij. De 
belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2016 hebben we op een rij gezet. 

2

Vergoeding Veranderingen in de basisverzekering 

Algemene Voorwaarden Nieuw: wanneer u premie en andere kosten niet op tijd aan ons betaalt, dan kunnen wij en/of u een procedure starten bij de 
geschillencommissie e-Court. Deze procedure verloopt via internet. U kunt 24 uur per dag uw dossier inzien en uw kant van 
het verhaal doorgeven. 

Circumcisie (besnijdenis) van 
de man met medische indicatie

Nieuw: met ingang van 2017 wordt circumcisie (besnijdenis) vergoed wanneer een man om medische redenen besneden 
moet worden.

Eerstelijns verblijf Nieuw: u heeft recht op eerstelijns verblijf. Het verblijf is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg en kan 
gepaard gaan met verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Uw huisarts schat daarbij in dat er op korte termijn herstel 
te verwachten is.

Eigen bijdrage bij reparatie 
kunstgebit

Verandering: 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%.

Fronttandvervanging voor 
verzekerden tot 23 jaar

Nieuw: bij sommige verzekerden zijn snij- of hoektanden niet aangelegd. Of ze zijn voor het 18e levensjaar in zijn geheel 
verloren gegaan als gevolg van een ongeval. Deze verzekerden hebben tot en met hun 22e levensjaar recht op vervanging van 
deze snij- of hoektanden met implantaten. 

Fysiotherapie in verband met 
etalagebenen

Nieuw: mensen met etalagebenen in het 2e stadium krijgen per jaar 37 behandelingen fysio- of oefentherapie. Ook de eerste 
20 behandelingen worden bij deze indicatie vergoed vanuit de basisverzekering. 

Generalistische Basis GGZ voor 
verzekerden van 18 jaar en 
ouder

Verandering: uw verwijzing mag naast de handtekening van de verwijzer nu ook bestaan uit een digitale handtekening 
of praktijkstempel. De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de zorg start. Uw zorgverlener moet beschikken over een 
kwaliteitsstatuut dat geregistreerd staat bij ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Implantaten Verandering: heeft u recht op een vergoeding voor implantaten vanuit de basisverzekering en gaat u naar een Centrum voor 
Bijzondere Tandheelkunde of een kaakchirurg? Dan kan dit alleen als u bent doorverwezen door een tandarts of tandarts-
implantoloog. De tandprotheticus mag u alleen doorverwijzen naar een tandarts of tandarts-implantoloog.

Medicijnen Verandering: er zijn veranderingen voor de vergoedingen van (doorgeleverde) apotheekbereidingen, waaronder die van crèmes 
met ureum. Deze worden vanaf 2017 niet langer worden vergoed. Ga voor meer informatie naar: zk.nl/vergoedingen. 

Niet-klinische gespecialiseerde 
GGZ voor verzekerden van 18 
jaar en ouder (tweedelijns GGZ)

Verandering: uw verwijzing mag naast de handtekening van de verwijzer nu ook bestaan uit een digitale handtekening 
of praktijkstempel. De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de zorg start. Uw zorgverlener moet beschikken over een 
kwaliteitsstatuut dat geregistreerd staat bij ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Plastische chirurgie Verandering: u krijgt de behandeling voor verlamde of verslapte bovenoogleden vergoed wanneer u een verlamming of 
verslapping heeft met een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg. Dit is ruimer dan in 2016 vanuit de basisverzekering 
wordt vergoed. Als gevolg hiervan vervalt de vergoeding van de bovenooglidcorrectie uit de aanvullende verzekering. Ook 
wordt de behandeling voor agenesie/aplasie vergoed. Agenesie/aplasie is een aangeboren afwijking waardoor de borst bij 
vrouwen niet ontwikkeld wordt in de pubertijd. De vergoeding geldt ook voor een vergelijkbare situatie bij transvrouwen (ook 
aangeduid als man-vrouw transgender personen). U heeft geen recht op behandeling in een privékliniek. 

Psychiatrisch ziekenhuisverblijf 
voor verzekerden van 18 jaar 
en ouder

Verandering: uw verwijzing mag naast de handtekening van de verwijzer nu ook bestaan uit een digitale handtekening 
of praktijkstempel. De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de zorg start. Uw zorgverlener moet beschikken over een 
kwaliteitsstatuut dat geregistreerd staat bij ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Reglement Zvw-pgb Aan dit Reglement wordt op dit moment nog gewerkt. Vanwege late bekendmaking van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn 
wij niet in staat geweest de wijzigingen in het Reglement in dit document mee te nemen. We informeren onze klanten met 
een PGB zo snel mogelijk. De wijzigingen vindt u ook per 19 november op onze website.

Tandheelkundige 
(kaakchirurgie) zorg voor 
verzekerden van 18 jaar en 
ouder

Verandering: u heeft nu ook recht op chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard en het bijbehorende 
röntgenonderzoek als u bent doorverwezen door een orthodontist.
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Vergoeding Veranderingen in de basisverzekering 

Tandheelkundige zorg 
(volledige prothesen) voor 
verzekerden van 18 jaar en 
ouder

Verandering: u heeft nu ook 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. Op alle andere protheses blijft de wettelijke 
eigen bijdrage 25%.

Tandheelkundige zorg in 
bijzondere gevallen

Verandering: heeft u recht op tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen? Dan wordt een narcosebehandeling alleen vergoed 
als dit het laatste middel in een angstreductietraject is. De narcosebehandeling moet worden uitgevoerd in een Centrum voor 
Bijzondere Tandheelkunde of bij een tandarts die voldoet aan onze eisen qua deskundigheid, organisatie en veiligheid rondom 
narcosebehandelingen.

Verpleging en verzorging in de 
eigen omgeving (extramuraal)

Verandering: de eisen aan de indicatiestelling voor verpleging en verzorging worden vermeld voor de volgende doelgroepen: 
palliatieve zorg (PTZ), intensieve kindzorg (IKZ) en medisch specialistische verpleging thuis (MSVT). Deze sluiten aan bij hoe de 
verpleegkundige dit nu aangeeft.

Wettelijke eigen bijdragen 
en wettelijke maximale 
vergoedingen 2017

De hoogte van de wettelijke eigen bijdragen en wettelijke maximale vergoedingen voor 2017 kunt u terugvinden op  
zk.nl/vergoedingen. U kunt ze ook telefonisch opvragen via (071) 751 00 51. 

De veranderingen in de aanvullende verzekeringen
Ook de aanvullende verzekeringen veranderen in 2017. Sommige vergoedingen vervallen en sommige vergoedingen worden uitgebreid. 
Hieronder staan de belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2016.

U leest eenvoudig of een verandering van toepassing is op uw aanvullende verzekering. Staat er een  achter de verandering?  
Dan ziet u bovenaan in de kolom op welke aanvullende verzekering het van toepassing is.

Vergoeding Veranderingen in de aanvullende verzekeringen
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Best Doctors Verandering: u kunt in 2017 voor een second opinion terecht bij Royal Doctors in 
plaats van bij Best Doctors.

Circumcisie (besnijdenis) van de 
man met medische indicatie

Vervallen: de vergoeding is in 2017 in de basisverzekering opgenomen.

Correctie van de bovenoogleden 
(met medische indicatie)

Vervallen: de vergoeding is in 2017 in de basisverzekering opgenomen.

Counselling Nieuw: wij vergoeden de kosten van counselling. Counselling is een kortdurende vorm 
van individuele psychosociale begeleiding. U krijgt bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren,  
3 sterren en 4 sterren maximaal € 300,- per persoon per kalenderjaar vergoed.

Cursus verminderen 
alcoholgebruik

Nieuw: wij vergoeden de kosten van (preventieve) cursussen voor het verminderen 
van alcoholgebruik. U krijgt bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren 
maximaal € 300,- per persoon per kalenderjaar vergoed.

Eigen bijdrage pruiken Verandering: de vergoeding is verhoogd: Aanvullend 3 sterren gaat van € 75,50 naar  
€ 100,- en Aanvullend 4 sterren gaat van € 190,50 naar € 200,-.

Fysiotherapie en oefentherapie 
Cesar/Mensendieck voor 
verzekerden van 18 jaar en 
ouder

Verandering: gaat u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck 
waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij 75% van het gemiddelde 
tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners).  
In 2016 was hier nog een maximaal aantal behandelingen van 27 aan gekoppeld.  
Dit zijn in 2017 40 behandelingen geworden.

Fysiotherapie en oefentherapie 
Cesar/Mensendiek voor 
verzekerden tot 18 jaar

Verandering: gaat u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck 
waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij 75% van het gemiddelde 
tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners).  
In 2016 was hier nog een maximaal aantal behandelingen aan gekoppeld.  
Deze voorwaarde is vervallen.

Hardloopcoaching bij blessures Nieuw: wij vergoeden de kosten van het online coachingstraject van FysioRunning. 
Dit traject bestaat uit een screening en begeleiding van maximaal 13 weken. Voor 
registratie/screening kunt u rechtstreeks naar de website van FysioRunning:  
fysiorunning.nl. U krijgt bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren  
1 online coachingstraject van FysioRunning per persoon per kalenderjaar vergoed.

health Check Nieuw: wij vergoeden de kosten van de health Check (preventieve gezondheidstest). 
U kunt bij Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren 1 x per persoon per jaar gebruikmaken van 
een health Check.
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Vergoeding Veranderingen in de aanvullende verzekeringen
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Herstellingsoord of zorghotel Vervallen: de vergoeding is in 2017 in de basisverzekering opgenomen.

Hoofdbedekking of toupim bij 
een medische behandeling of 
alopecia (haarverlies)

Verandering: de vergoeding voor hoofdbedekking of een toupim (pruik aan een 
haarband) voor verzekerden met alopecia (haarverlies) of (tijdelijk) haarverlies door 
chemotherapie of een andere medische behandeling is aangepast. U kreeg bij 
Aanvullend 3 en 4 sterren 1 hoofdbedekking of toupim per kalenderjaar vergoed tot 
maximaal € 150,-. Het wordt in 2017 € 100,- per persoon per kalenderjaar. U kunt nu 
dus meerdere hoofdbedekkingen en/of toupims aanschaffen tot max. € 100,- per 
persoon per kalenderjaar.

Mantelzorgvervanging voor 
gehandicapten en chronisch 
zieken

Nieuw: bent u gehandicapt of chronisch ziek en ontvangt u thuis mantelzorg? Bij 
Aanvullend 3 en 4 sterren vergoeden wij, bij afwezigheid van die mantelzorg,  
21 dagen de kosten van vervangende zorg.

Mindfulness Nieuw: wij vergoeden de kosten van een Mindfulness training. U krijgt bij Aanvullend 
1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren maximaal € 250,- per persoon per 
kalenderjaar vergoed.

Niet-spoedeisende zorg 
buitenland

Vervallen: de extra vergoeding van 25% van het gemiddeld door ons gecontracteerde 
tarief bij ziekenhuisverpleging en dagbehandeling in een ziekenhuis vervalt.

Obesitasbehandeling Vervallen: Santrion stopt met het geven van deze behandeling. Wij vergoeden 
obesitasbehandelingen nu alleen nog vanuit de basisverzekering.

Overige cosmetisch chirurgische 
behandelingen (zonder 
medische indicatie)

Wij vergoeden geen kosten meer van overige chirurgische ingrepen van cosmetische 
aard. De vergoeding was € 250,- per persoon per 3 kalenderjaren.

Overnachting in een gasthuis en 
vervoer bezoek bij ziekenhuis-
verblijf

Verandering: de voorwaarden zijn aangepast. De overnachting in een gasthuis en 
vervoer bij ziekenhuisverblijf is niet alleen voor gezinsleden, maar voor al het bezoek.

Podotherapie/podologie/
podoposturale therapie en 
(sport)steunzolen

Verandering: de behandelend podoposturaal therapeut moet zijn geregistreerd bij de 
Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) of voldoen aan 
de betreffende kwaliteitseisen van de Stichting LOOP in plaats van bij de beroeps-
vereniging Omni Podo Genootschap. De vergoeding is verhoogd: Aanvullend 3 
sterren gaat van € 100,- naar € 200,- per persoon per kalenderjaar en Aanvullend 4 
sterren van € 135,- naar € 300,- per persoon per kalenderjaar.

Slaapcursus Nieuw: wij vergoeden de kosten van een online slaapcursus of ‘de slaapcoach’, 
waarbij u online professioneel advies en praktische oplossingen krijgt om beter te 
slapen. De cursus moet worden georganiseerd door Somnio. Een cursus slapen kun 
je leren. De cursus moet worden georganiseerd door een thuiszorginstelling. U krijgt: 
Bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren maximaal € 150,- per persoon 
per kalenderjaar vergoed.

Sport- of koelbrace Nieuw: wij vergoeden de kosten van een sport- of koelbrace. U krijgt bij Aanvullend  
1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren 1 sport- of koelbrace per persoon per 
kalenderjaar tot maximaal € 50,- vergoed.

Sportmedische begeleiding Nieuw: wij vergoeden de kosten van sportmedische begeleiding (trainingsadvies en 
individueel trainingsschema op basis van uitkomsten sportmedisch onderzoek) door 
een sportarts in een Sportmedische Instelling. U krijgt bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 
3 sterren en 4 sterren maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar vergoed.

Sportmedische onderzoeken 
sportarts

Verandering: de vergoedingen voor een sportmedisch onderzoek, een sportkeuring of 
een inspanningsonderzoek zijn uitgebreid. De vergoeding was voor Aanvullend 1 ster, 
2 sterren, 3 sterren en 4 sterren maximaal € 100,- per persoon per twee 
kalenderjaren. Het wordt maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar.

Tandheelkundige zorg voor 
verzekerden tot 18 jaar – 
kronen, bruggen, inlays en 
implantaten

Verandering: in 2017 moet u van ons vooraf toestemming hebben gekregen voor uw 
behandeling. Voordat wij toestemming geven, beoordelen wij uw aanvraag voor de 
behandeling of deze doelmatig of rechtmatig is. Daarnaast zijn de vergoedingen 
aangepast. U kreeg bij een Aanvullend 2 sterren maximaal € 225,- per persoon per 
kalenderjaar. Dit wordt 100%. U kreeg bij een Aanvullend 3 sterren maximaal € 450,- 
per persoon per kalenderjaar. Dit wordt 100%. U kreeg bij een Aanvullend 4 sterren 
maximaal € 900,- per persoon per kalenderjaar. Dit wordt 100%.

Therapeutisch vakantiekamp 
voor kinderen

Verandering: u kunt voor een therapeutisch vakantiekamp voor kinderen niet meer 
terecht bij de Stichting Lekker Vel. Deze stichting bestaat niet meer.

Uitgestelde fronttand-
vervanging met implantaten 
voor verzekerden van 18 tot  
24 jaar

Vervallen: de vergoeding is in 2017 in de basisverzekering opgenomen voor 
verzekerden tot 23 jaar (was 24 jaar).



Vergoeding Extra Vitaal

Cursus verminderen 
alcoholgebruik

Vervallen: in 2017 wordt een cursus verminderen alcoholgebruik niet meer vergoed vanuit het pakket Extra Vitaal. De dekking 
voor de cursus verminderen alcoholgebruik is opgenomen in de aanvullende verzekering 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren. 
U krijgt dan maximaal € 300,- per persoon per kalenderjaar vergoed. U kreeg in 2016 vanuit het pakket Extra Vitaal € 200,- per 
persoon per kalenderjaar. 

health Check Vervallen: in 2017 wordt de health Check niet meer vergoed vanuit het pakket Extra Vitaal. De dekking voor een health Check is 
opgenomen in de aanvullende verzekering Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren.

Mantelzorgvervanging voor 
gehandicapten en chronisch 
zieken

Verandering: bent u gehandicapt of chronisch ziek en ontvangt u thuis mantelzorg? Dan vergoeden wij bij afwezigheid van die 
mantelzorg 7 dagen de kosten van vervangende zorg in plaats van 21 dagen in 2016. De dekking voor 21 dagen is opgenomen in 
de aanvullende verzekering Aanvullend 3 en 4 sterren. Vanuit Extra Vitaal krijgt u een aanvulling van 7 dagen.

Preventief Inspannings-
onderzoek (cardiometabool 
syndroom of chronische 
aandoening)

Vervallen: in 2017 wordt het preventief inspanningsonderzoek niet meer vergoed vanuit het pakket Extra Vitaal. De dekking voor 
dit preventief inspanningsonderzoek is opgenomen in de aanvullende verzekering Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en  
4 sterren. U krijgt maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar vergoed voor sportmedische onderzoeken, sportkeuringen en 
inspanningsonderzoeken tezamen. U kreeg in 2016 vanuit het pakket Extra Vitaal € 100,- per persoon per kalenderjaar voor een 
inspanningsonderzoek. U vindt deze vergoeding in de aanvullende verzekering terug bij de vergoeding voor een sportmedische 
onderzoeken door een sportarts.

(Preventieve) cursussen Verandering: de cursus stoppen met roken vergoeden we alleen nog vanuit de basisverzekering. De dekking voor de online 
slaapcursus of ‘de slaapcoach’ is opgenomen in de aanvullende verzekering Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren.  
U krijgt dan maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar vergoed. U kreeg in 2016 vanuit het pakket Extra Vitaal € 115,- per 
cursus vergoed.

Voedingsvoorlichting door een 
gewichtsconsulent of (sport)
diëtist

Vervallen: in 2017 wordt voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent of sportdiëtist niet meer vergoed vanuit het pakket 
Extra Vitaal. De vergoeding voor voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent of sportdiëtist is opgenomen in de aanvullende 
verzekering Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren.

De veranderingen in Extra Vitaal

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen
Alleen de belangrijkste veranderingen zijn opgenomen en worden kort beschreven. Alle veranderingen gelden vanaf 1 januari 2017.  
Bekijk altijd de polisvoorwaarden en bijbehorende reglementen voor de vergoeding waar u recht op heeft. U kunt deze downloaden  
op zk.nl/voorwaarden of opvragen via (071) 751 00 51.

Vergoeding Veranderingen in de aanvullende verzekeringen
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Voedings- en 
beweegprogramma ‘Afvallen & 
Afblijven’

Nieuw: wij vergoeden de kosten van het 10 weekse voedings- en beweegprogramma 
‘Afvallen & Afblijven’. U krijgt bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren 
maximaal € 250,- per persoon per kalenderjaar vergoed.

 

Voedingsvoorlichting door een 
gewichtsconsulent of (sport)
diëtist

Nieuw: Wij vergoeden de kosten van voedingsvoorlichting door een 
gewichtsconsulent of een (sport)diëtist. Voedingsvoorlichting is voorlichting en 
advisering op het terrein van voeding en eetgewoonten, zonder medisch doel.  
U krijgt bij Aanvullend 1 ster, 2 sterren, 3 sterren en 4 sterren maximaal € 120,- per 
persoon per kalenderjaar vergoed.
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Kijk op zk.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij de niet-gecontracteerde zorgverleners, het 
Reglement Hulpmiddelen, het Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement Zvw-pgb, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die 
voldoen aan de criteria van Zilveren Kruis, de polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen.  
U kunt de informatie ook bij ons opvragen.

Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht (KvK 30208637, AFM 12001027) 
de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis zijn Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, 
AFM 12000647) en Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Amersfoort (KvK 31028587, AFM 12000612)  
de verzekeraars. 

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef het dan aan ons door zodat 
wij de fout kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit product of deze dienst 
kunt u geen rechten ontlenen.

Service & Contact

Kijk op
www.zilverenkruis.nl/contact
Stel uw vragen via chat of praat mee in onze community.

Bel naar
Klantenservice (071) 751 00 51

Tot en met 7 januari 2017: 
• van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur; 
• op zaterdag 17, 24 en 31 december van 8.00 tot 18.00 uur.

Vanaf 8 januari 2017:
• van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Mail naar
basisverzekering@zilverenkruis.nl 

Schrijf naar
Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden


