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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 ZZP

zorgverzekering  collectief verandert mee. Met

zorg die vérder gaat. Als medewerker of

ondernemer heeft u altijd gebruik kunnen maken

van het zorgverzekering collectief. In het

zorgverzekering collectief profiteert u als

medewerker niet alleen van korting en keuze uit

meerdere verzekeraars, maar ook van extra gratis

diensten zoals de artroselifestyle helpdesk en de

medisch professional zoekhulp.

Het ZZP zorgverzekering collectief 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 Menzis, CZ, De

Amersfoortse, VGZ en ONVZ dan kunt u uw

lopende zorgverzekering eenvoudig omzetten naar

een collectieve. Ga naar www.zzpzorgkorting.nl of

bel op werkdagen 085 041 00 23 voor de

aanmelding.

Eenvoudig online aanmelden

ZZP  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.zzpzorgkorting.nl om een pakketkeuze te

maken. 

OVERSTAPPEN VAN

VERZEKERAAR

 



"Ik kan wel zeggen dat ik ervaringsdeskundige was als het ging om een

slechte werk-privébalans. Te veel inspanning en te weinig ontspanning.

Maar je had toch een leuke baan en deed toch allemaal leuke dingen in en

op werk?"

Ja dat was helemaal waar. Alleen is dat niet altijd wat je lijf en/of hoofd

nodig heeft. Tijd voor verandering! Ik heb mijn baan opgezegd en werk nu

als HR-specialist bij VGZ. Een werkgever die het voor mij veel makkelijker

maakt om een gezonde werk-privébalans te hebben. Waar zit dat ‘m in?

De inzichten die ik heb opgedaan deel graag met u als HR-professional.

Zodat u hiermee uw medewerkers kunt helpen een goede balans te

vinden tussen werk en privé. Ik heb mijn inzichten samengevat in 6 tips.

 

6 tips om medewerkers te helpen

bij een goede werk-privébalans

Door Milou Hartelman, HR-specialist bij Coöperatie VGZ



1. Heb oprechte aandacht voor je

medewerkers

Of een medewerker nu een gezin heeft, alleen

woont en alles daartussenin: elke situatie kent

zijn eigen uitdagingen. Weet wat er speelt en

wat deze persoon nodig heeft. Durf als

werkgever actie te ondernemen als je ziet dat

het niet goed gaat. Bijvoorbeeld door

hulpverleners vanuit Mijn Bedrijfszorg in te

zetten.

2. Weet wat je doelen zijn als werkgever

Kijk eens kritisch naar de organisatie. Durf

keuzes te maken en focus aan te brengen.

Waarschijnlijk bespaart dit je ook nog eens een

zoektocht naar nieuw goed personeel op de

huidige arbeidsmarkt.

 

3. Help medewerkers bij het vinden van hun

passie

En probeer talenten te verbinden met aan de

organisatiedoelen. Zo doe je samen de dingen

die er echt toe doen en waarvan iedereen

gemotiveerd raakt. Zo ben ik er bij VGZ achter

gekomen dat mijn persoonlijke missie is dat ik

andere collega’s wil helpen om de situatie waar

ik zelf in heb gezeten te voorkomen. Ik krijg hier

energie van!

 

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

6X Tips

https://www.mijnbedrijfszorg.nl/


Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

4. Stimuleer medewerkers om af en toe eens

nee zeggen

Niet altijd het antwoord waar klanten, collega’s

of vrienden op zitten te wachten, maar wel

duidelijk. Een ‘nee’ op de ene vraag, betekent

meer focus en aandacht voor een andere

vraag. Door te benoemen dat nee ook een

antwoord is, voelen medewerkers zich

gesteund om dit soms ook te doen.

5. Bouw pauzes en focustijd in

Als werkgever kan je medewerkers hierin

stimuleren door zelf het goede voorbeeld te

geven. Zo hebben we bij VGZ bijvoorbeeld in

onze cao opgenomen dat medewerkers het

recht hebben om onbereikbaar te zijn.

Wat ik zelf ook fijn is vind is dat er een

bedrijfscultuur is waarbij we niet vergaderen

tussen 12.00 en 13.00 uur ‘s middags. In dat

uurtje laad ik mijzelf op voor de middag door

even naar buiten te gaan, rustig een broodje te

eten. Eventueel wat voor te bereiden voor de

middag. Zo kan ik vol energie de dag door.

6. Breng verlofregelingen onder de aandacht

Breng zo nu en dan de verschillende

verlofregelingen die je hebt eens onder de

aandacht. Stuur als werkgever op het opnemen

van die vrije dagen. Ik heb zelf deze reminder

echt nodig om af en toe vrij te plannen.

Voordat je het weet zit je agenda al vol. Terwijl

als je verder vooruit plant het prima mogelijk is

om vrij te zijn.



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

U kunt via het collectief 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



Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door ONVZ

Eigenlijk kan iedereen er profijt

van hebben: studenten, mensen

met een drukke baan, gestreste

ouders. 

Doe eerst eens

ademhalingsoefeningen voordat je

een pijnstiller, een

bloeddrukverlagend middel of een

slaapmiddel neemt. Zeker voor het

slapengaan zijn oefeningen echt

een aanrader. Uit mijn praktijk

weet ik dat 92 procent van de

mensen zich relaxter voelt dankzij

de oefeningen. Besef wel dat

oefeningen alleen zin hebben als je

hartslag ervan daalt. Want pas bij

een lagere hartslag komt je

lichaam tot rust.”

Ademhalen doen we automatisch.

Maar niet iedereen weet dat

ademhalen grote invloed heeft op

zaken als stress, bloeddruk en

spijsvertering. “Veel mensen

zouden zich gezonder voelen als ze

anders zouden ademhalen”, zegt

Stans van der Poel, voormalig

longfunctielaborante en

sportdocente, die verschillende

apparaten ontwikkelde die

ademhaling en hartslag in beeld

brengen. “Heel veel mensen kunnen

baat hebben bij

ademhalingsoefeningen om te leren

rustiger te ademen. Mensen met

vermoeidheidsklachten en met een

burn-out bijvoorbeeld. En mensen

die slecht slapen. Door dagelijks

ademhalingsoefeningen te doen,

word je rustiger. Het is heel

eenvoudig: doe een hartslagmeter

om, adem normaal in en weer uit en

wacht even met de volgende

inademing. Zorg ervoor dat je niet

te diep zucht, want dan stijgt je

hartslag. 

DE KRACHT VAN 

RUSTIG ADEMHALEN

 

 



Buik versus borst

“Buikademhaling is beter dan

borstademhaling, omdat mensen bij

borstademhaling geneigd zijn hun

schouders op te trekken en daardoor

stijve spieren krijgen. Borstademhaling is

op zich niet fout, maar buikademhaling is

gewoon beter voor je nek. Ik zie soms

mensen die zo’n nekpijn hebben door

borstademhaling dat ze bang zijn dat ze

een whiplash hebben.

Als je normaal in- en uitademt en even

wacht tot je weer inademt, vindt de

meest effectieve uitwisseling plaats

tussen zuurstof en CO2. Als je te snel

ademt, leidt dat tot te veel zuurstof en te

weinig koolstof in je bloed. Dat kan

concentratieproblemen, onrustgevoelens,

angst en irritatie tot gevolg hebben; je

lichaam komt in een permanente staat

van alertheid en daarvan raak je uitgeput.

Als je je opgejaagd voelt en je denkt baat

te kunnen hebben bij

ademhalingsoefeningen, dan hoef je echt

niet meteen naar een

ademhalingstherapeut. Ga gewoon zelf

aan de slag en gebruik een hartslagmeter.

Je zult je snel een stuk beter voelen!”

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door ONVZ
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10X Feiten
Ademhaling is het enige automatische

lichaamsproces dat we kunnen

beïnvloeden. Dat is handig voor als we

willen zingen, praten of onder water

willen zwemmen.

Het doel van het in- en uitademen van

lucht is om de longen twee dingen te

laten doen: de benodigde zuurstof uit de

lucht halen en het afvalproduct,

kooldioxide, uit het lichaam verwijderen.

In rust zuigen je longen 6 tot 8 liter lucht

per minuut naar binnen. Tijdens het

hardlopen zuig je 40 tot 50 liter lucht

per minuut naar binnen. Per etmaal

ademen we meer dan 8.000 liter lucht in

en uit.

Bij hyperventilatie wordt er te veel

zuurstof ingeademd en wordt de

hoeveelheid koolstofdioxide in ons

bloed te laag. Daardoor kun je last

krijgen van duizeligheid, benauwdheid,

een drukkend gevoel op de borst,

tintelende vingers en voeten en

hartkloppingen.

De lucht die je inademt, bestaat voor

21% uit zuurstof en voor 0,03% uit

CO2. De rest bestaat uit stikstofgas

waar je lichaam niets mee doet.

10 feiten over ademhalen



Tijdens het inademen gaat je hartslag
omhoog, als je uitademt, wordt deze
langzamer.
Als je dieper en trager en langer
uitademt, daalt je bloeddruk. Andersom
geldt het ook: emoties veranderen onze
ademhaling. Als we angstig of boos zijn,
ademen we snel en oppervlakkig.
De meeste mensen ademen in rust
tussen de 10 en 20 keer per minuut
(één keer is in- en uitademen). Als je zit,
heb je genoeg aan 4 tot 8 keer ademen
per minuut. Van een te snelle
ademhaling kun je hoofdpijn krijgen en
duizelig en moe worden.
Haal je snel en oppervlakkig adem, dan
maak je onder meer de stresshormonen
cortisol en adrenaline aan. Er gaat dan
meer bloed naar de spieren, het hart en
de hersenen en minder naar de
spijsvertering.
Zuchten is goed voor een mens! Het
houdt de longen gezond. Een zucht is
eigenlijk een dubbele inademing die de
longblaasjes helpt aan extra zuurstof.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door ONVZ



....Meer dan alleen verzekeren

Het ZZP 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.


