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Het zorglandschap verandert snel. En het het

Finance Zorgverzekering Collectief verandert mee.

Met zorg die vérder gaat. Als ondernemer heeft u 

 altijd gebruik kunnen maken van het Finance

Zorgverzekering Collectief. In het zorgverzekering

collectief profiteert u niet alleen van korting maar

ook van extra gratis zorgdiensten.

Finance Zorgverzekering Collectief gaat verder

door samen met het Zorg&Vitaliteit 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 CZ, De Amersfoortse VGZ,

of ONVZ dan kunt u uw lopende zorgverzekering

eenvoudig omzetten naar een collectieve. Ga naar

het digitale aanmeldformulier op

www.mkbcollectief.com of bel op werkdagen 085-

041 00 23 voor de telefonische aanmelding.

Extra zorgdiensten

Eenvoudig online aanmelden



Overstappen naar het

collectief

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.financecollectief.nl om een pakketkeuze te

maken. 

Let op: De huidige verzekering kan opgezegd worden tot en met 31

december aanstaande. U heeft dan tot 31 januari van het komend

jaar om een nieuwe verzekering af te sluiten.



EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

In het netwerk van

Sportmedischnetwerk.nl zijn

verschillende specialisten zoals

orthopedisch chirurgen, artsen en

fysiotherapeuten aan elkaar

verbonden. Doordat de

zorgprofessionals goed in beeld

gebracht zijn op specialisatie en

aandachtsgebied, kunnen wij u zo

snel mogelijk weer op de been

helpen. 

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

Het collectief is automatisch

verbonden aan ArtroseLifestyle.nl.

U kunt via het platform gebruik

maken van alle aangeboden

faciliteiten en diensten. Wij helpen

u op weg bij vragen. Profiteer van

kortere behandeltrajecten en

ondersteuning bij het leven met

Artrose

Artrolifestyle helpdesk

Medisch professional

zoekhulp



Indien u niet verzekerd bent bij 1 van de aangesloten verzekeraars

binnen het collectief dan kunt u ook ervoor kiezen om over te stappen.

Via de website kunt u inzichtelijk krijgen welke verzekeraar het beste

past bij wat u nodig heeft.

Heeft u moeite om tot een keuze te komen? Ziet u door de bomen het

bos niet meer? Bel ons.. ..wij begeleiden u graag bij het kiezen van het

verzekeringspakket dat bij u past.

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

EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

Zorgadvies lijn



Droomt u ook van een goede nachtrust? Niet iedereen slaapt lekker.

Terwijl een goede nachtrust belangrijk is om overdag te presteren.

Gelukkig heeft u zelf veel invloed op uw eigen slaapgedrag. Start ook

met beter slapen.

U draait zich nog eens om. En nog eens. Dit kan 2 dingen betekenen: of u

geniet van een heerlijke droom, of het lukt u niet om in slaap te vallen. U

woelt, u draait en u herschikt uw kussen met uw vuisten. Leeslampje

aan, leeslampje uit. 1 schaapje, 2 schaapjes, ontelbaar veel schaapjes.

Nee, tellen werkt niet voor iedereen, maar een goede nachtrust is wel

voor iedereen belangrijk. Slaap is net als voeding een eerste

levensbehoefte. Als u niet goed slaapt, bent u morgen misschien wel

moe, sloom of chagrijnig. Kortom, sluit uw ogen niet voor een slechte

nachtrust.

SLUIT UW OGEN NIET VOOR EEN SLECHTE

NACHTRUST...8X TIPS



Tijd voor de biologische klok

Een mens slaapt gemiddeld een derde van zijn leven! Niet voor niets:

slaap houdt ons ook in leven. Maar dat betekent niet dat u per se 8 uur

per dag slaap nodig heeft. Ieder mens is anders. Ouderen slapen

bijvoorbeeld een stuk minder dan jongeren.

Dat hoort zo. Ook slapen ze minder diep. Hoeveel slaap u nodig heeft,

wordt onder andere bepaald door uw biologische klok.

Deze bepaalt eigenlijk wanneer u moe wordt en wanneer u ontwaakt. Dat

heeft een groot voordeel: u heeft invloed op uw eigen biologische

klok. Door elke dag zoveel mogelijk rond dezelfde tijd te gaan slapen en

weer op te staan, programmeert u uzelf als het ware. Zo blijft u over-

dag fit. Die fitheid kunt u gebruiken om lekker veel te doen op een dag,

waardoor u weer genoeg brandstof voor de slaap opbouwt. Slapen is

bijna een vicieuze cirkel: wie goed slaapt, is fit, en wie fit is, slaapt

beter.

Stop met piekeren

Had ik dit niet beter tegen mijn baas kunnen zeggen? Ik moet

morgen niet vergeten om dit te doen. Heb ik het gas wel uitgedraaid?

Hoe kom ik aan geld voor een weekendje weg? Zou mijn partner mij nog

wel leuk vinden? Waarom kan ik niet slapen? Nou, omdat piekeren het

inslapen heel moeilijk maakt. Van piekeren wordt u onrustig. Soms lijkt

het bijna onmo- gelijk om ermee te stoppen. Hele- maal wanneer de

piekermodus aanstaat. Gelukkig is er een goede manier om toch in slaap

te komen: draai het gepieker om. Waar wordt u rustig van? Denk

bijvoorbeeld aan die fijne vakantie en niet aan het werk. Of schrijf

alles waar u over piekert op een papiertje. Dan is het uit uw systeem.

Ontspannen kunt u oefenen. Probeer u te concentreren op uw diepe

ademhaling, waarbij uw buik op en neer gaat, of ontspan 1 voor 1 uw

spieren. Ook iets waar u rustig van wordt: lees een boek voor het

slapen gaan. 



Kijk in elk geval geen televisie meer en laat u niet afleiden

door uw smartphone. Schermpjes stralen namelijk licht uit. En daar

wordt u juist actief van. Veel slaapexperts raden daarom ook af om een

televisie op te hangen aan de slaapkamer- muur. Zo komt u ook niet in

de verleiding om nog even een aflevering te kijken van uw

lievelingsserie.

Sleutel voor een goede slaap 

Slaapt u normaal gesproken wel redelijk, maar heeft u in een paar dagen

tijd een slaapschuld opgebouwd? Dan helpt een middagdutje. Dat klinkt

misschien als iets voor oudere mensen, maar waarschijnlijk knapt u er

toch van op. Een uurtje, hooguit, en het heet een middagdutje met een

reden: wie het kracht- slaapje te laat inzet, zal dan weer moeite hebben

om ’s avonds in te slapen. Een middagdutje kan zelfs nog steviger: een

powernap heeft kunstschilder Salvador Dalí altijd goed gedaan. Hij sliep

zittend in een stoel met zijn sleutelbos in zijn hand. Als hij echt diep

wegviel, vielen zijn sleutels ook en werd hij weer wakker. Zo had hij

precies genoeg brandstof om weer door te werken. Maar er zijn ook

deskundigen die tussendoor- dutjes afraden. Het meeste slaap- werk

doen we hoe dan ook in bed. Zorg dus dat u elke avond in een gespreid

bedje ligt. Een prettig bed betekent vaak een goede nachtrust.

Onderzoek wat voor u werkt. Sommigen houden van een zacht matras,

anderen weer van een iets harder matras. Hetzelfde geldt voor een

kussen: bespaar nooit op uw beddengoed.

Van nachtmerrie naar droom 

Voor een korte periode is slecht slapen vervelend, maar niet erg. Ieder

mens slaapt wel eens slecht. Maar duurt dit langer of ontstaat er een

chronisch slaapgebrek? Dan kunt u misschien wel wat hulp gebruiken.

Grijp niet direct naar slaappillen – die kunnen namelijk óók overdag

versuffend werken – maar vraag uw huisarts om hulp of maak een

afspraak met een zogeheten slaapcoach.



1.   Zorg dat u zich lekker voelt in uw bed:

kies voor een fijn matras en kussen;

2.   Drink voor u gaat slapen geen koffie of

alcohol; daar wordt u actief van;

3.   Eet niet (te veel) voor u gaat slapen,

maar ga ook niet met trek naar bed: eet dan

iets kleins;

4.    Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga

rond dezelfde tijd slapen;

5.   Zorg dat uw slaapkamer zo donker als

mogelijk is: het duister maakt u slaperig;

6.   Kijk een uur voor bu gaat slapen niet

meer

naar schermpjes van uw mobiel of televisie.

Pak een boek: lezen bevordert de nachtrust;

7.    Blijf overdag actief, dan slaapt u ’s

nachts

beter;

8.   Slaap in het weekend niet langer dan 1,5

uur uit.

8X Tips

...om te slapen als een

roos

Heeft u geen invloed op

uw slaap? Natuurlijk wel!

Met deze makkelijke tips

duikt u goed voorbereid

het bed in..



....Meer dan alleen verzekeren

Het Finance Zorgverzekering Collectief 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.


