
De collectieve korting

op de basisverzekering

verdwijnt. Maar

collectiviteitskorting

op een aanvullende

verzekering blijft

bestaan.

"Door die harde val

besefte ik ineens hoe

kwetsbaar ik was"

Het Sante Partners
zorgverzekering collectief

Zorg&Vitaliteit Collectief  | een merk van n.w.a.

Profiteer van  korting en extra zorgdiensten

Daar is ie dan: de

winterdip. Geen paniek!

Er is iets aan te doen



De collectieve korting op de basisverzekering

verdwijnt. Maar collectiviteitskorting op een

aanvullende verzekering blijft wel bestaan.

Waarom is dat? 

Een nieuwe wet

Op 12 april ging de Tweede Kamer akkoord met het

voorstel om te stoppen met de

collectiviteitskorting op de basisverzekering. De

afschaffing leidt volgens de minister ook tot een

overzichtelijker polisaanbod. Het vergelijken van

zorgverzekeringen wordt zo makkelijker. Het

voorstel gaat in per 01-01-2023 en geldt voor

iedereen. Op de aanvullende verzekering is korting

nog wel mogelijk. Zo zullen de collectieve

voordelen zoals de korting en de extra dekkingen

allemaal verwerkt worden in de aanvullende

verzekeringen.

DE COLLECTIEVE

ZORGVERZEKERING VERANDERT

https://www.pricewise.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-vergelijken/
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Het zorglandschap verandert snel. En het Sante

Partners collectief verandert mee. Met zorg die

verder gaat. Als lid van Sante Partners heeft u

altijd gebruik kunnen maken van het

zorgverzekering collectief. In het zorgverzekering

collectief profiteert u als lid niet alleen van korting

en keuze uit meerdere verzeraars, maar ook

van extra gratis diensten zoals de artroselifestyle

helpdesk en de medisch professional zoekhulp.

Sante partners gaat verder door samen met het

Zorg&Vitaliteit collectief van New Wave

Assurances extra diensten te ontwikkelen om u

nog beter te ondersteunen. En dat blijven we in de

toekomst doen. Want zorg is méér dan alleen

verzekeren, vinden wij.

Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, Menzis of

VGZ, dan kunt u uw lopende zorgverzekering

eenvoudig omzetten naar een collectieve. Ga naar

www.santepartners-collectief.nl of bel op

werkdagen 085 041 00 23 voor de aanmelding.

Eenvoudig online aanmelden

SANTE PARTNERS

ZORGVERZEKERING COLLECTIEF

VERANDERT MEE



T I P  # 1

ZO RG & V I T A L I T E I T

U kunt uw huidige verzekering voor 31 december

opzeggen. U kunt dan rustig in januari vergelijken. Besluit

u toch niet over te stappen? Geef dit  aan bij uw

verzekeraar en uw oude verzekering zal per 01 januari

hersteld worden.

Bent u niet verzekerd bij een verzekeraar uit het zorgverzekering

collectief, dan kunt u uiteraard ook overstappen. Ga naar de

overstappagina www.santepartners-collectief.nl om een

pakketkeuze te maken. U kunt met de online vergelijkingsmodule

eenvoudig de verschillende pakketten uit het zorgverzekering

collectief vergelijken.

OVERSTAPPEN VAN

VERZEKERAAR

 



EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

Via sportmedischnetwerk.nl zijn

verschillende specialisten zoals

orthopedisch chirurgen, artsen en

fysiotherapeuten aan elkaar

verbonden. U heeft via het

zorgverzekering collectief een korte

lijn en goede ondersteuning bij het

vinden van de juiste specialist.

ZO RG & V I T A L I T E I T

Via het Sante Partners collectief

kunt u gebruik maken van

ArtroseLifestyle.nl. Het platform

biedt onder andere een intensief

leefstijlprogramma afgestemd op

knie of heup artrose waarbij

voeding, kennis, beweging en

gewicht centraal staan. Meer

weten? Ga naar

www.artroselifestyle.nl

 

 Artrolifestyle helpdesk

Medisch professional

zoekhulp assistent



Jaarlijks belanden bijna 100.000 senioren door een val binnen- en

buitenshuis op de spoedeisende hulp. Klazien van Schaik (88) was nog

nooit gevallen. Totdat ze drie jaar geleden plots in haar keuken tegen de

grond smakte. “Er was niet direct hulp in de buurt. Ineens besefte ik hoe

kwetsbaar ik was.”

"Ik sleepte me naar een stoel"

Klazien denkt nog wel eens terug aan die bewuste dag. Met een strak

gezicht graaft ze in haar nog frisse geheugen. Ze weet nog steeds niet

hoe ze op de grond belandde. Toch lag ze daar ineens languit in de

keuken. “Ik herinner me nog dat ik schreeuwde: ‘ik val!’. Eenmaal liggend

op de grond wist ik niet hoe ik overeind moest komen. Ik was alleen en

had overal pijn. Mijn bril was kapot. Ik sleepte me naar een stoel aan de

eettafel en hees me met veel moeite omhoog. Toen ik van de schrik

bekomen was, dacht ik: dit wil ik niet nog een keer meemaken.”

"Door die harde val besefte ik ineens

hoe kwetsbaar ik was"

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ



Veilig leren vallen én opstaan

Twee weken na haar val schreef Klazien zich

in voor de valtraining ZekerBewegen. Deze

training van Judo Bond Nederland (JBN)

vergroot de bewegingsvrijheid van senioren,

onder andere door veilig vallen en opstaan.

Klazien startte met een proefles. “Ik wist niet

of de training iets voor mij was. Toen ik voor

aanvang van de eerste les in de zaal stond,

wilde ik eigenlijk maar één ding: meteen

omkeren naar huis, haha. Maar toen we

eenmaal begonnen vond ik het best leuk. Ik

raakte ook met andere deelnemers aan de

praat. Dat hielp enorm. Inmiddels kom ik hier

nu drie jaar.” 

"Ik weet door valtraining hoe ik na een val

weer snel op mijn benen kan staan. Dat is

een geruststellend gevoel."

Vallen niet altijd te voorkomen

Klazien leert hoe ze door goed te bewegen de

kans op een val verkleint. Vallen is niet altijd

te voorkomen. Zo vertelt ze dat ze nog wel

eens struikelt als ze achter haar rollator

loopt. “Maar ik weet door de valtraining hoe ik

na een val weer snel op mijn benen kan staan.

Dat komt door de verschillende oefeningen

die we krijgen. Het geeft me een

geruststellend gevoel. 

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ



Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

Naast loopoefeningen leren we van de

instructeurs ook opstappen en afstappen op

een blok, en trainen we op balans en

concentratie.” Dat klinkt best intensief. Wat

als Klazien moe wordt? “Dan ga ik even aan de

kant zitten. Dat mag wel met mijn leeftijd”,

glimlacht ze.

Energieker en mobieler door valtraining

Door de training kijkt Klazien weer met veel

zelfvertrouwen vooruit. Niet alleen staat ze

na een mogelijke val weer sneller op haar

benen. Ze merkt ook dat ze soepeler en

energieker is. Zo trekt ze wekelijks een paar

baantjes in het zwembad. “Dat kon ik voor de

training echt niet. Ik ging niet eens het water

in. Ik merk dat ik nu veel mobieler en vitaler

ben, al heb ik nog wel mijn hulpstukken zoals

mijn scootmobiel nodig. Dat bewijst maar

weer: je bent nooit te oud om te leren.”

VGZ vergoedt valpreventie

Wilt u ook goed leren vallen en opstaan? Of

wilt u weten hoe u beter kunt bewegen? VGZ

heeft vergoedingen voor verschillende

valtrainingen.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis? 

Ook dan heeft u een vergoeding voor

valpreventie vanaf de aanvullende

verzekering 2 sterren.



 

Moeite met het kiezen van een

zorgverzekering uit het

collectief? Bel ons. Wij

begeleiden u graag. 

Bent u online handig? Dan kunt u

ook gebruik maken van de online

vergelijkingstool.

ZO RG & V I T A L I T E I T

ADL-hulpmiddelen

Mantelzorgvervanging voor

gehandicapten en chronisch

zieken

Extra aanvullende thuiszorg

Vergoeding cursussen

Vergoeding van lidmaatschap via

VGZ indien u aanvullend

verzekerd bent

  

DE ZORGADVIES LIJN

Meer dan alleen korting...

Zorgadvies lijn

Extra vergoeding bij VGZ en

Zilveren Kruis, o.a.:



Daar is ie dan: de

winterdip. Geen

paniek! Er is iets aan

te doen

Ben je in de winter vaker boos, moe of

gewoon minder blij? Dan kan het dat je

last hebt van een winterdip. Gelukkig

zijn er een aantal simpele dingen die je

kunt doen om de negatieve gevoelens

van je af te schudden, en je weer vol

energie te voelen.

Heb je het gevoel dat de seizoenen

invloed hebben op je humeur? Dat kan

kloppen. Uit wereldwijd onderzoek,

samengebracht in het artikel

Innovations in Clinical Neuroscience

blijkt dat in de herfst en winter meer

mensen last hebben van depressieve

gevoelens of andere klachten. Dit

heeft te maken met de kleinere

hoeveelheid daglicht die we in de

winter opvangen. Daardoor maken we

minder serotonine aan. Een hormoon

dat we nodig hebben om ons humeur

en energieniveau op peil te houden.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis

Weg met die dip!

Natuurlijk heeft niet iedereen die in

de winter wat minder lekker in zijn

vel zit meteen last van een

winterdepressie. Maar als je

klachten hebt zoals vermoeidheid,

weinig energie en meer zin in eten

(met koolhydraten) kan het zijn dat

je lijf wel degelijk wat merkt van de

verandering van de seizoenen.

Gelukkig zijn er een aantal simpele

manieren om die winterdip tegen te

gaan, let maar op!

7 tips om de winterdip tegen te

gaan:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779905/pdf/icns_10_7-8_20.pdf


Wakker worden

Heb je moeite ‘s ochtends de slaap van je

af te schudden? Ga dan meteen even

naar buiten. De frisse lucht en de

beweging maakt je wakker. Het licht in de

ochtend bevat veel blauw licht. Dit remt

de aanmaak van melatonine (het hormoon

dat je slaperig maakt).

Positieve gedachten

Soms heeft je hoofd een duwtje in de

goede richting nodig. Schrijf elke dag 3

dingen op waar je dankbaar voor bent. Dit

helpt om positief te blijven.

Mediteren

Volg elke dag een meditatie-oefening van

een paar minuten. Regelmatig mediteren

vermindert stress en zorgt voor meer

tevredenheid.

Beloon jezelf

Zorg dat je ergens op kunt verheugen.

Haal lekker eten voor jezelf in huis, of

verwen jezelf met een aardigheidje. Door

af en toe jezelf te belonen verbreek je

het gevoel van sleur.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis

Grip op de DIP....

7X Tips

https://www.zilverenkruis.nl/gezonder-leven/magazine/beter-slapen/beter-slapen-doe-je-door-dit-licht
https://www.zilverenkruis.nl/gezonder-leven/magazine/meer-ontspannen/deze-mensen-mediteerden-8-weken-lang-een-half-uur-dit-was-het-verbluffende-effect


Daglicht

Pak een portie daglicht wanneer je kan.

Dit kan heel gemakkelijk. Ga bijvoorbeeld

een minuutje voor het raam staan, of loop

eventjes de tuin in. Tip: stel een alarm op

je telefoon in als herinnering, zodat je het

niet vergeet.

Lachen

Wist je dat je vrolijker wordt van lachen?

Heb je een humeurdipje, zet dan een

grappige film aan, of een leuk

cabaretprogramma, en je lacht je slechte

humeur zo weg!

Grip op die dip

Het is dus zeker mogelijk de winterdip

buiten de deur te houden. Vind je dit

lastig? Probeer dan eens de serie ‘Grip op

je herfstdip’ in de Actify-app. Hier vind je

nog meer tips, en word je op weg

geholpen met dagelijkse opdrachtjes, die

ervoor zorgen dat je meteen meer energie

krijgt. Zo kom je gezond en blij de winter

door.

Zin om aan de slag te gaan? Bekijk het

Gezonder Leven Magazine van Zilveren

Kruis voor praktische tips om onder

andere beter te slapen: Klik hier

 

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis

"Wist je dat je

vrolijker wordt

van lachen?"

https://www.zilverenkruis.nl/gezonder-leven/magazine


....Meer dan alleen verzekeren

Sante Partners gaat verder door samen met het Zorg&Vitaliteit

Collectief van New Wave Assurances extra diensten te ontwikkelen

om u beter te ondersteunen. En dat blijven we in de toekomst doen.

Want zorg is méér dan alleen verzekeren, vinden wij.

S A N T E  P A R T N E R S

Z O R G V E R Z E K E R I N G

C O L L E C T I E F


