
Extra bij uw
zorgverzekering

Korting op veel producten en diensten
Als klant van PZP krijgt u korting op allerlei producten  
en diensten. Goedkoop sporten, korting op een nieuwe  
bril of gezondheidsproducten. 
www.pzp.nl/klantvoordeel.

58
3.
02
1.0

01
.0
02
.2
03
8

Regel het zelf in Mijn PZP 
In Mijn PZP kunt u alle zaken rondom uw polis inzien en 
aanpassen. Bekijk op elk moment online uw vergoedingen, 
eigen risico en berichten.   
www.pzp.nl/mijnpzp 

Betaal uw eigen risico in termijnen 
Betaalt u het eigen risico liever niet in één keer? Geen probleem! 
Kies vóór 1 februari om het eigen risico gespreid te betalen.
www.pzp.nl/gespreid-betalen

Diensten voor mantelzorgers
Zorgt u voor iemand anders? Zorgen voor uw naaste is vaak 
zwaar. Ook dan zijn wij er voor u, met tips en gratis diensten 
speciaal voor mantelzorgers.
www.pzp.nl/mantelzorg

Er is meer...
Van snel online een wijziging doorgeven,  
tot diensten voor mantelzorgers.

We doen bij PZP meer dan alleen het vergoeden
van zorg. Bij uw verzekering krijgt u altijd handige
apps, leuke tips en tools. Om eenvoudig uw
zorgverzekeringszaken te regelen of uw gezondheid
te checken. En hebt u zorg nodig? Dan staan we
natuurlijk voor u klaar. 

Apps die u niet kunt missen
Download alvast onze handige apps. Dan hebt u ze altijd  
bij de hand, mocht het nodig zijn.

App de verpleegkundige
Hoge koorts? Twijfelt u of u naar de dokter moet? Chat gratis
met een verpleegkundige. Ook ’s avonds en in het weekend.
www.pzp.nl/appdeverpleegkundige

SkinVision
Plekje op uw huid? Check gelijk of deze verdacht is of niet. 
Binnen 30 seconden duidelijkheid.
www.pzp.nl/skinvision

PZP app
Declareer supersnel uw nota’s met de PZP app. Of bekijk  
op elk moment uw polis, zorgverbruik of berichten.
www.pzp.nl/pzp-app



Altijd de beste zorg voor u 

Wij helpen u de zorg te vinden die het beste bij u past. 
Ook ondersteunen we u met persoonlijk advies en  
handige tips.

Afspraak met een arts
Bereid u voor met een spiekbriefje.  
Zo kan de dokter u beter helpen  
én kunt u zelf beter meebeslissen 
over de zorg die u krijgt.
www.pzp.nl/spiekbriefje

Persoonlijk advies
Liever persoonlijk advies?  
Dat begrijpen wij. Bel of mail het 
PZP Zorgteam. Onze zorgadviseurs 
helpen u graag bij het regelen en 
vinden van de beste zorg.
www.pzp.nl/zorgteam

Zorg bij u in de buurt
Benieuwd met welke zorgverleners er 
afspraken zijn gemaakt? U vindt er altijd 
één bij u in de buurt. 
www.pzp.nl/zorgvinden

Lange wachtlijst?
Lang wachten op een behandeling
is vaak vervelend. Wij zoeken graag
voor u uit of u ergens anders sneller
terecht kunt. 
www.pzp.nl/wachtlijstbemiddeling

Second opinion
Twijfels over uw diagnose
of behandeling? Regel een
second opinion. Bij een arts
in Nederland of bij een
internationale topspecialist.  
www.pzp.nl/second-opinion

Zwanger? Gefeliciteerd!
Vragen over zwangerschap,
vergoedingen of kraamzorg?
Bel onze geboortezorgadviseurs 
op 0800 023 12 90.
www.pzp.nl/zwanger

Kijk ook op

www.pzp.nl/zorgadvies

Bel (013) 593 83 10


