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Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes 
      
 
         
Afdeling Behandeld door Rotterdam, 
Corporate Wellness Harm Mulder 26 november 2020 
  
 
Telefoon rechtstreeks  E-mail 
06 49 33 23 28  harm.mulder@aon.nl 

 
 
Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae via Aedes. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag informeren wij u over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering voor 2020.  
Aedes heeft namens haar leden de collectieve verzekeringen ondergebracht bij Zilveren Kruis en 
Aevitae. 
 
Collectiviteitskorting 
In 2020 is de korting op de premie van een collectieve basisverzekering bij alle zorgverzekeraars 
maximaal 5%. Wij hebben met Zilveren Kruis onderhandeld met als resultaat dat de maximale 
korting van 5% voor de leden van Aedes ook van toepassing is op het collectief van Aedes in 
2020.  
 
Aanbod 2020 
Zilveren Kruis: 
Zilveren Kruis Achmea biedt de (gepensioneerde) medewerkers en hun gezinsleden: 

• 3 verschillende basisverzekeringen met 5% korting 

• Een korting van 10% op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen 

• De premie van Zilveren Kruis (Basis Zeker) bedraagt EUR 119,18 per maand (inclusief 
5% korting) 

• Bij jaarlijkse vooruitbetaling is er 2% extra korting, bij halfjaarlijkse betaling is dit 0,75% 
 
Aevitae: 
Aevitae heeft de samenwerking met VGZ per 1 januari 2020 beeindigd. HIervoor komt per 1 januari 
2020 Eucare in de plaats. Eucare is een nieuwe zorgverzekeraar die is toegetreden in de 
Nederlandse markt en een vergunning heeft ontvangen van de Nza. Deze wijziging heeft geen 
gevolgen voor de aangeboden pakketten. 
 
Aevitea biedt de (gepensioneerde) medewerkers en hun gezinsleden: 

• 2 verschillende basisverzekeringen met 5% korting 

• Aanvullende verzekeringen (exclusief de doelgroep pakketten): 10% korting 

• Tandartsverzekeringen 5% korting 

• De premie voor de Natura basisverzekering bedraagt EUR 118,71 per maand (inclusief 
5% korting) 

 
Algemeen 
Het eigen risico blijft in 2020 voor alle verzekeraars gelijk, dit is EUR 385,00. Afhankelijk van uw 
wens kunt u ook kiezen voor een hoger eigen risico. 
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Veranderingen in de Basisverzekering 
 
Wijzigingen in de basisverzekering: 
De overheid bepaalt elk jaar welke zorg in de basisverzekering zit. We hebben voor u de 
belangrijkste veranderingen in vergelijking met 2019 op een rij gezet.  
 

▪ Stoppen met roken 
Medicatie die hoort bij een stoppen-met-roken-programma is vrijgesteld van het Eigen 
Risico (afspraak uit Nationaal Preventie akkoord). 

▪ Verwijzing vervalt 
Verplichte verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders vervalt voor ergotherapie, 
logopedie, diëtetiek, fysio- en oefentherapie (m.u.v. de chronische aandoeningen).  

▪ Vervangend ambulancevervoer 
Als ziekenvervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is staat Zilveren 
Kruis toe dat het ziekenvervoer plaatsvindt met een ander door hen aan te geven 
vervoermiddel. 

▪ Adoptiekraamzorg 
Zorginstituut Nederland stelt dat adoptieouders van pasgeborenen dezelfde rechten 
krijgen als biologische ouders. Hierdoor vervalt adoptiekraamzorg in de Aanvullende 
Verzekering en is dit ondergebracht in de Basisverzekering. 

 
In de bijlage kunt u meer lezen over de veranderingen. 
 
Veranderingen in aanvullende verzekeringen 

 

Zilveren Kruis  
Een totaal overzicht van de veranderingen per 1 januari 2020 vindt u in de bijlage of via: 
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/veranderingen 
 

▪ Fysiotherapie  
In 2020 kunt u direct naar de zorgverlener. U heeft geen verwijzing meer nodig van de 
huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. (Vanaf ster 1). 

▪ Voedings- en beweegprogramma ‘Afvallen & Afblijven’ 
In 2020 vervalt deze vergoeding. In 2019 was de vergoeding € 250,- per persoon  
per kalenderjaar. 

▪ Mammaprint 
In 2020 vervalt deze vergoeding. In 2019 kreeg u 100% vergoeding voor een 
Mammaprint, alleen bij laboratorium Agendia. 

▪ Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck tot 18 jaar 
Aanvullend op de maximale vergoedingen uit de basisverzekering vergoedt Zilveren Kruis 
voor verzekerden tot 18 jaar hetzelfde als voor verzekerden vanaf 18 jaar. 

▪ Aanvullend Tand Basis 
In 2020 wordt de gezamenlijke vergoeding voor vullingen, trekken van tanden/kiezen en 
verdovingen maximaal € 75,- per persoon per kalenderjaar. 
In 2019 was de gezamenlijke vergoeding maximaal € 60,- per persoon per kalenderjaar. 

 
Aevitae 
Ondanks de wijzging van risicodrager zijn er voor 2020 geen wijzigingen in de aanvullende 
verzekeringen. Op www.aevitae.nl/aedes vindt u het uitgebreide en complete 
vergoedingenoverzicht. 
 
 
 
 

https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/veranderingen
http://www.aevitae.nl/aedes
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Wettelijke premies en Eigen Risico 2020 
In onderstaande tabel worden cijfers over de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale 
premie weergegeven alsmede het vastgestelde verplichte Eigen Risico. 
 

Wettelijk vastgestelde premies ZVW-verzekeringen: 
 

2019 
 

2020 

Inkomensafhankelijke bijdrage (normaal tarief) 6,95% 6,70% 

Inkomensafhankelijke bijdrage (verlaagd tarief) 5,70% 5,45% 

Verplicht eigen risico EUR 385 EUR 385 

 
 
Overstappen per 1 januari 2020 
In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat verzekerden jaarlijks mogen wisselen van 
verzekeraar. Verzekerden hebben tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om op te 
zeggen. Vervolgens heeft men tot 1 februari 2020 de tijd om zich bij een nieuwe verzekeraar aan 
te melden. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht, op 1 januari 2020 in. 
Zilveren Kruis en Aevitae bieden zowel de werkgever als werknemer de mogelijkheid 
onlinegegevens te raadplegen.  
 
Informeren van uw werknemers 
Zilveren Kruis en Aevitae hebben uiterlijk 12 november 2019 een prolongatievoorstel 2020 met 
alle wijzigingen voor 2020 aan uw medewerkers gestuurd indien zij al bij Zilveren Kruis of Aevitae 
verzekerd zijn.  
 
Daarnaast kunt u als werkgever uw medewerkers ook attent maken op dit aantrekkelijke aanbod.  
Indien u gebruik wil maken van deze collectiviteiten laat het ons dan weten, wij kunnen dan voor u 
een collectiviteitnummer aanvragen.  
 
Bij vragen kunt u te allen tijde ook contact opnemen met ondergetekende.  
 
Wij vertrouwen u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harm Mulder 
  
 
   
Client Director    
Aon Risk Solutions     
Telefoon: +31 (0) 6 493 323 28   
e-mail: harm.mulder@aon.nl   
 
Bijlagen: 

1. Premietabel Zilveren Kruis Achmea 
2. Premietabel Aevitea/EUCARE 
3. Vergoedingenoverzicht 2020 EUCARE Basisverzekering Natura 
4. Vergoedingenoverzicht 2020 EUCARE Basisverzekering Restitutie 
5. Vergoedingenoverzicht 2020 Aanvullende verzekeringen EUCARE Goed, Beter en Best 
6. Vergoedingenoverzicht 202 EUCARE Tand Goed, Tand Beter en Tand Best 
7. Belangrijkste wijzigingen 2020 Zilveren Kruis Achmea 
8. Vergoedingenwijzer 2020 Zilveren Kruis Achmea. 
9. Aanvraagformulier collectief contract Zilveren Kruis Achmea  
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