
Gezondheidsoplossingen 

Totaal overzicht gezondheidsoplossingen waarvan  
Zilveren Kruis gelooft dat ze effect hebben
Zilveren Kruis zet zich in om samen met werkgevers en allianties te werken aan vitaliteit  
en gezondheid van werknemers en leden.



Gezondheidsoplossingen 
Zilveren Kruis  zet zich in om samen met werkgevers en allianties te 
werken aan vitaliteit en gezondheid van werknemers en leden.

Zilveren Kruis vindt dat er een directe koppeling moet zijn tussen 
het verlenen van collectiviteitskorting en het maken van 
zorginhoudelijke afspraken. Deze zorginhoudelijke afspraken 
leveren maatschappelijke baten op, waaronder zorgkostendaling, 
verhoging van vitaliteit en lager ziekteverzuim. 

De urgentie om het zorginhoudelijke karakter van collectiviteiten 
te versterken is in 2018 verder toegenomen. Minister Bruins 
(VWS) vindt dat de collectiviteitskorting op dit moment nog 
onvoldoende wordt gelegitimeerd via zorginhoudelijke afspraken. 
Daarom wil hij de maximale collectiviteitskorting verlagen van  
10% naar 5% met ingang van 2020. Als er onvoldoende werk wordt 
gemaakt van zorginhoudelijke afspraken die de collectiviteits-
korting legitimeren, dan overweegt de minister om de korting 
volledig af te schaffen. 

Zilveren Kruis heeft in dit kader voor u een aantal aannemelijk 
effectieve gezondheidsoplossingen in kaart gebracht, om zo 
samen met u concreet vorm te geven aan de zorginhoudelijke 
afspraken. In dit document treft u een aantal geselecteerde 
gezondheidsoplossingen aan, waarvan Zilveren Kruis het 
aannemelijk acht dat deze bijdragen aan lagere zorgkosten, 
verhoging van vitaliteit en verlaging van ziekteverzuim. 

De selectie van de juiste gezondheidsoplossing en een  
hierbij passende zorgaanbieder is erg belangrijk.  
Per gezondheidsoplossing zijn  een aantal zorgaanbieders 
geselecteerd waarvan hun aanbod als aannemelijk effectief  
kan worden gekwalificeerd. 

Onze accountmanagers en adviseurs Gezond Ondernemen 
vertellen u hier graag meer over en staan voor u klaar om u 
met raad en daad te helpen bij het maken van de meest  
passende keuzes.

Overzicht aannemelijk  effectieve oplossing
In onderstaand overzicht zijn alle gezondheidsoplossingen 
weergegeven die in Present! light zitten en waar alle 
collectiviteiten van Zilveren Kruis automatisch gebruik van  
kunnen maken (met korting). In het tweede overzicht vindt u een 
totaaloverzicht van alle gezondheidsoplossingen die via Zilveren 
Kruis ontsloten kunnen worden, dit kunnen dus reeds ingekochte 
gezondheidsoplossingen zijn maar ook pilots waar al een 
effectmeting heeft plaatsgevonden. 

Tot slot is dit een document dat gedurende het jaar kan worden 
aangevuld en aangescherpt op basis van nieuwe 
(wetenschappelijke) inzichten.

Gezondheidsoplossingen met korting voor alle collectiviteiten: (Present! light)

THEMA OMSCHRIJVING GEZONDHEIDSOPLOSSING HET GEMETEN EFFECT VAN DE GEZONDHEIDSOPLOSSING

Fysiek (online) fysiotherapie via de werkgever Significante verbetering in functionaliteit van cliënten met KANS en lage 
rugklachten

Fysiek Intensieve persoonlijke training met een 
arbofysiotherapeut van 12 weken

Uit een effectmeting op van 2017 blijkt dat het verzuim na de training significant 
lager is dan vooraf. Meer dan de helft van de cliënten verzuimt na dit traject minder 
dan voor het traject. Gemiddeld daalt het verzuim met ongeveer 1/3e

Fysiek Intensieve persoonlijke training met een 
arbofysiotherapeut van 6 weken

Zie hierboven

Fysiek Werkplekonderzoeken Verlaging van het verzuim door het verminderen van lichamelijke klachten

Leefstijl Gezondheidsapp met een online 
gezondheidscoach die helpt bij klachten op het 
gebied van BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, 
Voeding en Ontspanning)

Verminderd risico op: psychosociale klachten en alcoholmisbruik. 1/3e van de 
medewerkers stopt langdurig met roken en in bijna alle gevallen verlaging van het 
BMI. Tot slot vermindering van presenteïsme en absenteïsme

Mentaal Coaching via een vertrouwenspersoon via beeld 
telefoon of chat

Effect op duur van het ziekteverzuim, daarnaast minder psychologische zorg nodig 
en lagere vervangingskosten voor de werkgever

Mentaal Online mindfulnesstraject van 6 weken om 
stress te reduceren

Stress en lichamelijke klachten worden significant verminderd. Daarnaast is er een 
significante verbetering in het waarnemen en in het minder oordelen

Re-integratie Multidisciplinaire diagnostiek door medisch 
specialist en arts

Significante daling van het ziekteverzuim



Totaaloverzicht van alle gezondheidsoplossingen die via Zilveren Kruis ontsloten kunnen worden: 
(alle ingekochte oplossingen + innovaties)

THEMA OMSCHRIJVING GEZONDHEIDSOPLOSSING HET GEMETEN EFFECT VAN DE GEZONDHEIDSOPLOSSING

Fysiek (online) fysiotherapie via de werkgever Significante verbetering in functionaliteit van cliënten met KANS en lage rugklachten

Fysiek Ondersteunend Tilhulpmiddel (exoskeleton) De belasting van de lage rugspieren wordt verminderd

Fysiek Fysiotherapie programma met focus op 
rugklachten

Vermindering van pijnklachten bij chronische lage rugklachten

Fysiek Intensieve persoonlijke training van 12 weken 
met een arbofysiotherapeut

Uit een effectmeting van 2017 blijkt dat het verzuim na de training significant lager 
is dan vooraf. Meer dan de helft van de cliënten verzuimt na dit traject minder dan 
voor het traject. Gemiddeld daalt het verzuim met ongeveer 1/3e

Fysiek Intensieve persoonlijke training met een 
arbofysiotherapeut van 6 weken

Zie hierboven

Fysiek Werkplekonderzoek Verlaging van het verzuim door het verminderen van lichamelijke klachten

Leefstijl Gezondheidsapp met een online gezondheids-
coach die helpt bij klachten op het gebied van o.a. 
BRAVO thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, 
Voeding en Ontspanning) 

Verminderd risico op: psychosociale klachten en alcoholmisbruik. 1/3e van de 
medewerkers stopt langdurig met roken en in bijna alle gevallen verlaging van het 
BMI. Tot slot vermindering van presenteïsme en absenteïsme

Leefstijl Persoonlijke coaching door een diëtist middels  
12 weken programma

Aantoonbaar gewichtsverlies. Verlaging van BMI en gewichtsdaling 

Leefstijl Stopondersteuning voor rokers d.m.v. 
groepstrainingen, persoonlijke begeleiding en 
telefonische coachingstrajecten

Positieve effecten op het verminderen van rookgedrag.

Leefstijl Inzicht in gezondheid en advies door een 
individuele gezondheidscheck

Verzuimdaling, productiviteitsstijging en een indicatie voor de daling van zorgkosten. 
Mogelijk minder bloeddrukverlagers

Leefstijl Leefstijltraining om adequaat te reageren 
wanneer je balans verstoord raakt

Ongeveer de helft van de deelnemers in de ziektewet konden na de training weer 
aan het werk. Bijna alle deelnemers met lichamelijke klachten konden na de training 
toe met minder pijnstillers. 

Leefstijl Ondersteuning bij financiële problemen door een 
preventieve budgetcoach

Aantoonbaar effect op de gezondheid. Met name op het gebied van roken, 
overgewicht en sociaal isolement

Leefstijl Leefstijlprogramma van 5 maanden met als doel 
om af te vallen

In 80% van de gevallen een daling van BMI punten en flinke daling van de buikomtrek

Mentaal Coaching door een vertrouwenspersoon via beeld 
telefoon of chat

Effect op duur van het ziekteverzuim, daarnaast minder psychologische zorg nodig 
en lagere vervangingskosten voor de werkgever

Mentaal Programma om de veerkracht van een 
medewerker te vergroten

Aantoonbare vermindering van stress op het werk

Mentaal Individueel coaching traject gericht op het 
versterken van de mentale weerbaarheid van de 
medewerker

Meer inzicht in eigen patronen en nieuwe gedragsmogelijkheden

Mentaal Groepstraject gericht op het versterken van de 
mentale weerbaarheid van de medewerker

Meer inzicht in eigen patronen en nieuwe gedragsmogelijkheden

Mentaal Online traject van 6 weken om stress te reduceren Stress en lichamelijke klachten worden significant verminderd. Daarnaast zorgt deze 
oplossing voor een significante verbetering in het waarnemen en niet oordelen

Mentaal Traject psychologische zorg Afname van klachten en het (weer) beter kunnen uitvoeren van werkzaamheden

Mentaal Online zelfhulmodules op verschillende mentale 
thema's

De gezondheidsklachten van de deelnemende bezoekers waren op de nameting 
significant verbeterd

Mentaal Vragenlijst op het gebied van psychosociale 
arbeidsbelasting

Herkennen en erkennen van de psychosociale arbeidsbelasting

Overig Conflictbemiddeling Bewezen effectief op interpersoonlijk niveau (tussen collega’s)

Overig Griepprik voor gezonde medewerkers Aantoonbaar effect op het voorkomen van griep voor werkende volwassenen

Re-integratie Multidisciplinaire diagnostiek door medisch 
specialist en arts.

Significante daling  van het ziekteverzuim

Re-integratie Traject dat is gericht op het herstel van 
functioneren van een medewerker na ziekte, 
waarbij de nadruk ligt op efficiënte communicatie 
tussen werkgever en medewerker.

Het verzuim is aantoonbaar significant gedaald.
bijna 80% van de cliënten heeft geen gezondheidszorg meer nodig voor de 
oorspronkelijke klachten

Slaap Klein en gebruiksvriendelijke medisch toestel voor 
een accurate diagnose van slaapstoornissen. 
Indien nodig zit behandeling in het traject

Sterke daling op zorgkosten door de behandeling van slaapapneu zoals hoge 
bloeddruk, diabetes en hartklachten. Ook de ademhalingsfunctie is verbeterd
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Bel naar
Klantenservice (071) 751 00 51
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur en op 
zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Kijk op
www.zk.nl/contact
www.zk.nl/zorgzoeker
www.zk.nl/vergoedingen
www.zk.nl/voorwaarden
www.zk.nl/mijnzilverenkruis

Schrijf naar
Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden

Zorgkosten declareren
Per post: Zilveren Kruis, Afdeling Declaratieservice, Postbus 70001, 3000 KB Rotterdam
Via smartphone: Zilveren Kruis app
Online via: www.zk.nl/mijnzilverenkruis 

Praat mee
www.zk.nl/forum

E-mail via
www.zk.nl/contact 

Service & Contact

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 06088185, AFM 12000646) 
de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis is Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300,  
AFM 12000647) de zorgverzekeraar. 

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 het 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.


