
Reactie Zilveren Kruis 
 
Bij Zilveren Kruis en haar merken gebruiken 500.000 van de in totaal 5 miljoen verzekerden 
hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal of stomamateriaal. 300.000 verzekerden bestellen al langer 
bij speciaalzaken. Bestellen kan telefonisch, via de website of via een app. Bij de speciaalzaken zijn 
verpleegkundigen in dienst op het gebied van wondzorg, incontentie en diabetes die klanten 
telefonisch ondersteunen en advies geven. We bieden hiermee gemak voor onze klanten, zodat ze in 
hun eigen omgeving de zorg kunnen regelen en thuis bezorgd krijgen.  
  
Voor een deel van de verzekerden is het nieuw. Zij haalden tot 1 januari nog hun hulpmiddelen bij een 
apotheek. Wij hebben hen op verschillende manieren geïnformeerd. Er is een overgangsregeling als 
ze de eerste keer toch bij een apotheek hulpmiddelen hebben afgehaald. Voor sommige apothekers is 
het wennen. Aan de andere kant voeren meerdere verzekeraars dit beleid al jaren. 
  
Natuurlijk is elke klacht er een teveel. Gelukkig gaat het bij het overgrote deel van de klanten en 
leveranciers heel goed. En krijgen we ook veel positieve reacties van mensen die het fijn vinden dat 
spullen thuisbezorgd worden en ze vanuit hun eigen huis met een incontinentieverpleegkundige 
kunnen overleggen. Helaas hebben ook wij afgelopen weken een aantal klachten gehad van 
verzekerden over een kleine aantal leveranciers. Klanten gaven aan dat de door hen gekozen 
leverancier niet goed bereikbaar was of dat de hulpmiddelen langer onderweg waren dan 
afgesproken.  
Dit is met de betreffende leveranciers besproken. Waar nodig hebben leveranciers inmiddels de 
capaciteit aan de telefoon uitgebreid en zijn de bezorgingtermijnen aangescherpt.   
We zijn ervan overtuigd dat we met de nieuwe aanpak de service aan onze klanten die hulpmiddelen 
nodig hebben verbeteren. Bovendien besparen we veel geld, waarmee we de zorgpremie voor álle 
klanten laag kunnen houden. We blijven in nauw contact met de leveranciers om ervoor te zorgen dat 
de dienstverlening op peil blijft. 
 


