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“Controleer uw huid goed”
Dermatoloog Tamar Nijsten adviseert verdachte plekjes

Het verhaal van
Marike Radstaake

Barbara Zonjee, vrijwilligster
bij Zorgboerderij de Idahoeve

op uw huid in de gaten te houden en op tijd aan de bel

Marike heeft al sinds haar tiende

“Als het slecht met iemand gaat,

te trekken. “Hoe eerder huidkanker ontdekt wordt, hoe

migraine. “Het is meer dan hoofdpijn.

merk je dat direct aan de hele groep.

minder schade het kan veroorzaken.”

Migraine beïnvloedt ook mijn spraak,

Wat dat betreft is het net een gezin.”

motoriek en concentratievermogen.”
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Column

Zorgeloos op vakantie? PZP
helpt bij de voorbereiding
Ook op vakantie zit een ongeluk in een klein
hoekje, of kunt u ziek worden. Wat doet u dan?
Dankzij onze tips gaat u goed voorbereid op reis.

1 Check uw (reis)verzekering

reactie op werkdagen van 7.00 uur en

Op reis loopt u andere risico’s dan thuis;

23.00 uur en in het weekend en op

het eten is anders, net als het klimaat

feestdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur.

en de verkeersregels. U onderneemt
misschien ook andere activiteiten

3 Bel de PZP Helpline

dan thuis, zoals (extreme) sporten en

Bent u al op vakantie en hebt u een

wandelingen. Daarom is het slim om

gezondheidsvraag of zorg nodig? Bel

vóór uw vakantie uw verzekeringen te

dan de PZP Helpline. Onze verpleeg-

Helaas kan je nooit precies voorspellen

zo goed mogelijk voor u zorgen. Niet

controleren. Iedereen met een zorgver-

kundigen staan 24/7 voor u klaar met

hoe iets gaat verlopen. Dat heb ik zelf

alleen tijdens het werk, maar ook tijdens

zekering is verzekerd voor zorg in het

advies over zorg in het buitenland. De

ervaren op 18 maart tijdens de lande-

uw welverdiende vakantie. Wij willen

buitenland, maar er zijn voorwaarden.

PZP Helpline bereikt u door te bellen

lijke pensioenactie. Met duizenden

dat u zich zo min mogelijk zorgen hoeft

Een goede reisverzekering vergoedt

naar: +31 13 594 94 00. Hebt u het

politiemensen stonden we klaar om

te maken over randzaken. En als er wel

meer zorgkosten in het buitenland én

nummer al opgeslagen in uw telefoon?

actie te gaan voeren voor een goed

iets gebeurt, zijn wij er voor u. U kunt

pen
sioen. De strijdlust was groot,

ons altijd bereiken via onze PZP

politiemensen hebben zowel fysiek als

Helpline: +31 13 594 94 00. En met onze

mentaal een zwaar beroep en moeten

Europese zorgpas hoeft u zich geen

eerder kunnen stoppen met werken.

zorgen te maken over uw rekening,

Maar toen de melding van de schiet-

wanneer u onverwachts zorg nodig

partij in Utrecht binnen kwam, was dit

hebt in het buitenland. Neem dus uw

allemaal even niet meer belangrijk.

zorgpas mee als u op vakantie gaat

We waren daar nodig, om te zorgen

en sla ons hulpnummer op. Ik wens u

voor de veiligheid van de burgers en de

alvast een zorgeloze vakantie toe.

andere kosten – zoals uw bagage – die
niet onder de zorgverzekering vallen.
Bij PZP adviseren we u graag. Een zeker
gevoel is de basis voor een zorgeloze

Erwin
Koenen

vakantie!

2	Download App de
PZP verpleegkundige

“	Wij willen
voor u zorgen”

Bent u in het buitenland en twijfelt u
of u naar de dokter moet? Of hebt u een

collega’s. Het was geweldig om te zien

vraag over uw gezondheid? Download

hoe iedereen meteen paraat stond om

Erwin Koenen,

de app en chat met een verpleeg-

te helpen, het vervulde mij met een

voorzitter Commissie PZP

kundige. U kunt 24 uur per dag uw

gevoel van trots.

vraag stellen. U krijgt binnen 1 uur

Kijk op www.pzp.nl/op-reis voor meer tips.

Politiemensen zetten altijd hun eigen
belang opzij om voor anderen te zorgen.
En juist daarom willen wij bij de PZP
4
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Uit

gelicht

In deze rubriek lichten wij zaken voor u uit die ons
zijn opgevallen. Over zorg, gezondheid of lifestyle.
Laat u inspireren!
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Drinkt u voldoende water?

Handige fietsapps

Zomerse ijspret

Koolmonoxidetest

ZwangerHap

Genoeg water drinken is altijd belang-

Wie van een zomerse fietstocht houdt,

Maak een feestje van deze zomer door

Uit onderzoek van de Nederlandse

Wel of geen salami op brood? Zijn verse

rijk, maar in hete zomermaanden des

heeft veel plezier van een goede fietsapp.

zelf de heerlijkste ijsjes te maken. Als

Brand
wonden Stichting blijkt dat 85

kaasjes uit den boze en hoe zat het ook

te meer! De Hydranome Waterfles kan

Ze zijn er in allerlei soorten en maten.

gezellige activiteit met de (klein)kinde-

procent van de mensen denkt géén

alweer met vette vis? Veel zwangere

u hier bij helpen. In samenwerking met

Van het vastleggen van gereden routes

ren, of gewoon om zelf van te genieten.

risico te lopen op een koolmonoxide-

vrouwen raken het spoor bijster als het

een app kunt u uzelf herinneringen

en kilometers tot het selecteren of zelf

Op de gezonde toer? Vul uw ijsvormpjes

vergiftiging. Toch belanden er jaarlijks

gaat om de vraag: wat kan ik wel en

Hersenkraker voor kinderen

sturen om voldoende water te drinken.

samenstellen van tochten op basis van

met uw favoriete gepureerde fruit,

honderden mensen mee in het zieken-

niet eten tijdens mijn zwangerschap?

Ademen, lopen, eten, drinken, plassen,

Zo kunt u uw eigen voortgang bijhouden

fietsknooppunten. De gratis app Fiets-

groenten en kruiden. Een zelfgemaakt

huis. Koolmonoxide is zeer giftig, maar

De nieuwe, gratis app ZwangerHap van

dromen, dansen, voetballen - al deze

en dit delen met vrienden. Als PZP-

knoop is een aanrader. Deze bevat bijna

perenijsje heeft maar één ingrediënt:

u ruikt, ziet of proeft het niet, dus het is

het Voedingscentrum biedt uitkomst.

dingen worden geregeld in het hoofd.

verzekerde ontvangt u dertig procent

40.000 routes in Nederland, België en

peer. Of wat dacht u van kokosmelk

lastig te herkennen. Weet u hoe u kool-

Daarmee is simpel en snel op te zoeken

Daar zitten onze hersenen. En die zijn

korting op de Hydranome Waterfles. Ga

de Duitse grensstreek. De route ziet u

met ananas en limoen? Watermeloen

monoxidevergiftiging kunt herkennen

of vrouwen een product tijdens hun

dag en nacht aan het werk. Maar hoe

hiervoor naar www.hydranome.com en

niet alleen op het scherm van uw tele-

met basilicum? Of komkommer, munt

en voorkomen? Check uw kennis via

zwangerschap beter kunnen laten staan.

werken deze hersenen precies? Wat

gebruik de kortingscode PZP19.

foon, u kunt ook kiezen voor handige

en limoen? Smullen!

de Nationale Koolmonoxidetest van de

In dat geval laat de app meteen zien wat

Nederlandse Brandwonden Stichting:

nog wél mag. Zie ook:

w w w.bra n dwon den stic htin g .n l/

www.voedingscentrum.nl/zwangerhap.

gebeurt er in het hoofd als iemand

spraakondersteuning. Gek op terrassen

dyslexie of ADHD heeft? Wat is een

of bezienswaardigheden? De Fiets

coma? Wat houdt de ziekte van Alz

netwerk app (ook gratis) attendeert u

Alleen de allerbeste reistips

koolmonoxidetestbw. U krijgt direct

heimer in? In ‘Het klokhuisboek over

op allerlei leuke plekken op de route en

Ook met een gerust hart aan uw

slimme tips van de brandweer voor een

hersenen’ (€ 16,95, e-book € 9,99) komen

vermeldt ook de openingstijden. Zo vindt

vakantie beginnen? Ga goed voorbereid

veilig koolmonoxidevrij huis. Veiligheid

deze en nog veel meer hersenkrakers

u makkelijk de perfecte plek voor een

op reis met ‘De allerbeste reistips van

boven alles!

voorbij. Het kinderboek is gebaseerd

tussenstop. Beide apps zijn er voor iOS

Lonely Planet’ (ISBN 9789021570792,

op de eerdere Klokhuis-serie over de

en Android. Zie ook

prijs € 12,50). In deze handzame gids

werking van hersenen. Het staat vol

www.fietsknoop.app en

delen (reis)experts meer dan zestig tips

interessante feiten, aangevuld met

www.fietsrouteapp.nl.

om (onnodige) stress en ongemakkelijke

verhalen van kinderen en deskundigen,

situaties op vakantie te voorkomen. U

strips, testjes en heel veel foto’s. Op

leert inpakken als een pro en afdingen

www.overamsteluitgevers.nl vindt u

als een expert. Zo gaat u slimmer, veiliger

meer informatie over het boek.

en goedkoper op reis!
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Wilt u reagere
op een artike n
lo
u iets opgeva f is
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PZP magazine in
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Stuur dan een e-mail naar pzpmagazine@pzp.nl. U kunt ook een reactie sturen naar
PZP magazine, postbus 4322, 5004 JH Tilburg.
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Reisvaccinatie met korting
Gaat u binnenkort op reis? Controleer dan altijd even of u
nog beschermd bent of bescherming nodig hebt tegen

Zou u ‘App de PZP
verpleegkundige’
gebruiken?

bepaalde ziektes. Als PZP-verzekerde krijgt u vijftien procent
korting op het consulttarief en de meest toegediende
vaccins: Hepatitis A, Hepatitis B, DTP, Buiktyfus, Rabiës en
Gele koorts. De korting krijgt u bij 120 gespecialiseerde
huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Reisprik:
www.reisprik.nl/pzp.html. Geef altijd voor u op consult
gaat aan dat u verzekerd bent bij de PZP. De korting wordt
dan direct doorberekend.

Tom Kievit (21 jaar)
Ik zou de app wel gebruiken. De drempel is toch een stukje lager dan
als je de huisarts moet bellen. Voor de app heb je ook geen afspraak
nodig, dus het is veel makkelijker. Over de privacy maak ik me geen
zorgen. Ik gebruik ook Facebook. Daarnaast ga ik ervan uit dat de privacy
bij zo’n app ook wel goed geregeld is en dat er geen gegevens van mij
door andere in te zien zijn.
Janneke Schenoff (28 jaar)

Korting op verbandtrommel, met
gratis EHBO-set en tekenpincet

Het lijkt me zeker handig als er iets met mijn kinderen is. Je hoeft niet

Betaal nu € 18,80 in plaats van € 23,50 voor

elke keer een afspraak te maken bij de huisarts en er daarna ook nog

een verbandtrommel van Heka die geschikt

naartoe te gaan. Het is dan ook een stuk sneller. En je kunt bijvoor-

is voor thuis, op kantoor en onderweg in de

Vitility rugkussen van
€ 34,95 voor € 25,95

auto. De compacte verbandtrommel bevat de

van gegevens binnen een vertrouwelijke omgeving. Nu ik erover
nadenk, is die app voor mijzelf misschien ook wel handig!

Zit u vaak niet goed en krijgt u daar-

ongelukken. Dankzij de meegeleverde wand

door rugpijn? Ontlast uw rug dan met

beugel kunt u de trommel aan de muur

Piet Bremmers (63 jaar)

het voorgevormde Vitility rugkussen.

bevestigen. U kunt de verbandtrommel met

Nee, ik ben niet zo van de apps. Ik heb wel een mobiele telefoon,

Dit kussen is speciaal ontwikkeld om

gratis first aid EHBO-set en tekenpincet

maar vooral om te bellen. Als ik een klacht heb, ga ik het liefst gewoon

uw ruggenwervels in de onderrug te

bestellen via www.czgezondheidswinkel.nl

naar de huisarts of ik bel even. Zo doe ik dat ook als ik iets wil weten

ontzien. Het past op alle stoelen met

of telefonisch via 0413 246 308. Deze aan-

over vergoedingen. Dan bel ik de PZP. Dat vind ik ook fijner dan mailen,

een dichte rugleuning. Met de elas

bieding is geldig tot 1 september 2019.

het is veel persoonlijker.

tische band aan de achterkant kunt u

beeld gewoon een foto toevoegen. Er is vast nagedacht over het delen

meest benodigde EHBO-spullen voor kleine

het kussen goed aan de rugleuning
bevestigen. Het is geschikt voor thuis,
op kantoor of in de auto. Als PZP-verzekerde betaalt u € 25,95 in plaats van
€ 34,95 voor het Vitility rugkussen. Kijk
op www.czgezondheidswinkel.nl of
Twijfelt u of u naar de dokter moet? Of hebt u een korte vraag
over uw gezondheid? Download de app en chat met een
verpleegkundige. Kijk op: www.pzp.nl/app-de-verpleegkundige.
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bel 0413 246 308 voor meer informatie
of om te bestellen. Deze aanbieding is

Op www.pzp.nl/klantvoordeel
vindt u meer voordelen voor PZPverzekerden.

geldig tot 1 september 2019.
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Barbara
Zonjee

vrijwilligster
bij zorgboerderij
de Idahoeve

Op het eiland Tiengemeten, één van de meest bijzondere
natuurgebieden van Nederland, staat de Idahoeve. Deze
zorgboerderij biedt plek aan 26 mensen met psychiatrische
aandoeningen. Om de bewoners te leren zelfstandiger te
leven, zorgt de Idahoeve voor een vaste structuur met
dagelijkse werkzaamheden. Vrijwilligers, zoals de 52-jarige
Barbara Zonjee, helpen bij de begeleiding daarvan.

Het eiland is een oase van rust. Toch vindt

Heel eenvoudig eigenlijk. Het geeft de

Barbara er juist de reuring die ze zocht,

bewoners de rust en ruimte die ze nodig

nadat drie van haar vier kinderen het

hebben. Verder zit ik er vooral mezelf te

ouderlijk huis hebben verlaten. “Het lege

zijn. Ik bied een luisterend oor als daar

nestsyndroom is mij welbekend”, geeft ze

behoefte aan is of we luisteren muziek,

lachend toe. “Toen mijn derde kind werd

maken lol.”

geboren, heb ik mijn baan als verpleegkundige opgezegd. In de jaren dat ik full-

Vertrouwen

time moeder was, hielp ik op school en bij

“Elke keer als ik op de Idahoeve kom, is het

de sportclub. Nu de kinderen het huis uit

er anders. Dan weer levendig, de andere

zijn, kan ik mijn zorg op de Idahoeve kwijt.

keer muisstil. Als het slecht met iemand

Wanneer ik tijdens de lunch met de be-

gaat, merk je dat direct aan de hele groep.

woners aan tafel zit, is het soms net zoals

Wat dat betreft is het net een gezin.” Uit

ik thuis gewend was. Die levendigheid

het persoonlijke contact met de bewoners

vind ik fijn. Ik heb graag mensen om me

haalt Barbara de meeste voldoening, ver-

heen om voor te zorgen.”

telt ze. “Eén van de bewoners zegt bijna
nooit iets als ik er ben. Daarom raakte het

Mezelf zijn

me toen hij laatst twee zinnen tegen me

Eens in de twee weken is Barbara een

sprak. Dat ik langzaam maar zeker het

ochtend op de Idahoeve. “Ik help de vaste

vertrouwen van de bewoners win, geeft

begeleider bij de creatieve projecten. De

me een goed gevoel. Want hoewel ik vrij-

cliënten tekenen, knutselen of schuren

willigerswerk vooral voor een ander doe,

bijvoorbeeld de ruwe randjes van hout.

doe ik het ook een beetje voor mezelf.”

Barbara Zonjee
Barbara is 52 jaar en woont in het Brabantse Hoeven.
Ze is een levensgenieter en echt mensenmens.
Dat komt ook tot uiting in haar werk als fotograaf.
Eens in de twee weken is ze op donderdagochtend
op de Idahoeve en helpt ze bij creatieve projecten.

De Idahoeve

De Idahoeve op het eiland Tiengemeten is een beschermde woonvorm van Bavo Europoort,
onderdeel van Parnassia Groep. De zorgboerderij biedt plaats aan 26 mensen met chronische
psychiatrische aandoeningen.
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“Huidkanker wilt u op
tijd herkennen, zonder
bij ieder vlekje naar
de huisarts te rennen”

Tamar

Nijsten

Eén op de vijf Nederlanders krijgt huidkanker. Door uw huid
goed te controleren, verdachte plekjes in de gaten te houden en
op tijd aan de bel te trekken, beperkt u de gevolgen van huidkanker. Dermatoloog Tamar Nijsten praat u bij.

“Jaarlijks krijgen 60.000 tot 70.000 Nederlanders te

plek op zijn huid. Hij controleerde deze met de app en

maken met huidkanker en dat aantal blijft toenemen”,

kreeg meteen een melding ‘hoog risico’. Na een paar

vertelt Tamar Nijsten, hoogleraar Dermatologie

dagen kreeg hij bericht van een dermatoloog van

en afdelingshoofd in het Erasmus MC. “Basaalcel

SkinVision. “Ze dachten niet aan huidkanker, maar

carcinoom is het meest voorkomende type huid

vonden de plek wel verdacht. Ze adviseerden me naar

kanker en de meest onschuldige vorm, omdat hij niet

de huisarts te gaan.” Uiteindelijk bleek het een inge-

uitzaait. Eén van de belangrijkste oorzaken van huid-

groeid haartje, dat niet opgemerkt was. Dankzij de

kanker? Blootstelling aan de zon. De allerbelangrijkste

app heeft Walter snel actie ondernomen.

tip om huidkanker te voorkomen is dan ook: verstandig

Controleer uw
huid op tekenen
van huidkanker

omgaan met de zon. Blijf uit de brandende middag-

Slimmer met de tijd

zon, zoek schaduw op, draag bedekkende k leding en

De app leert van iedere foto. Dit gaat volledig auto-

smeer uzelf goed in met zonnebrandcrème. Kortom:

matisch, op basis van een algoritme. Er wordt een

zorg goed voor uw huid én wees alert. Hoe eerder

database opgebouwd van plaatjes, waarin de app

huidkanker ontdekt wordt, hoe minder schade het

steeds nauwkeuriger patronen herkent. Beoordeelt

kan berokkenen. Bovendien: als u eenmaal huidkanker

de app een foto als risicovol? Dan controleert een ge-

heeft gehad, is de kans bijna 40 procent dat u er in de

specialiseerde dermatoloog van SkinVision de foto.

vijf jaar nadien nogmaals last van krijgt.”

Maakt die zich ook zorgen? Dan krijgt u het advies
contact op te nemen met een arts. Bovendien contro-

Zelfinspectie

leert het team van SkinVision of adviezen zijn opge-

Goede zelfinspectie helpt onnodige zorg te vermijden

volgd. Ook alle feedback die terugkomt helpt om de

en anderzijds gepaste zorg te geven als het nodig is”,

app steeds slimmer te maken.

gaat Tamar verder. “Artsen raden dit actief aan. Echter
kan het moeilijk zijn om zelf plekjes op de huid te
beoordelen. U wilt er op tijd bij zijn, maar ook weer
niet bij ieder vlekje naar de huisarts rennen.”

De SkinVision app
De SkinVision app is een handig, laagdrempelig instrument dat u – met behulp van uw smartphone –
helpt plekjes op uw huid te controleren op de eerste
tekenen van huidkanker. U maakt een foto van een
verdacht plekje op uw huid en krijgt binnen 30 seconden

Download de app op uw smartphone
Dankzij de samenwerking tussen CZ en SkinVision kunt
u in 2019 kosteloos gebruik maken van SkinVision’s
technologie. PZP vergoedt het gebruik van de app en het
eventuele vervolgadvies van de dermatoloog. Kijk voor
meer informatie op pzp.nl/skinvision.

feedback. Politieagent Walter (41) had een verdachte
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Wat is de rol
van CZ binnen
de PZP?

Kort

nieuws

Leefstijlcoaching
In 2040 is naar schatting 62% van de Nederlanders te
zwaar. Met alle gezondheidsrisico’s die daarbij horen.
Daarom moeten mensen aan de slag kunnen met een
leefstijlcoach, vindt CZ, uitvoerder van de PZP. Mede dankzij

“De PZP is de zorgcollectiviteit
voor de politie. Hoe is deze tot
stand gekomen? En wat is de
rol van CZ hierin?”

De Politie Zorgpolis is een samenwerking

aanvullende verzekering afsluiten. Gezins

tussen de Commissie PZP en zorgverzeke-

leden mogen hier ook aan deelnemen. Met

raar CZ. Dit is via een Europese aanbeste-

de verzekeringen biedt CZ verzekerden

dingsprocedure tot stand gekomen. CZ

tijdig toegang tot goede zorg, op maat

treedt op als risicodragend verzekeraar.

voor de politie. De Commissie wil de PZP

Hiermee is CZ onder andere verantwoor-

met een eigen herkenbaar gezicht naar

delijk voor de zorginkoop, administratieve

de verzekerde brengen. Daarom is ervoor

afhandeling van de polissen, declaraties

gekozen de PZP de uitstraling van een eigen

en akkoordverklaringen. De samenstel-

label te geven.

Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) is
advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.
Het helpt u bij het krijgen van een gezondere leefstijl.
Wilt u weten of leefstijlcoaching ook voor u geldt en waar
u terecht kunt? Kijk dan op www.pzp.nl/leefstijl.

Thuisvaccinatie met korting

Declareren App

Vaccinaties nodig voor uw reis? Laat u thuis

Hebt u een nota ontvangen van uw zorgverlener?

Service voor verzekerden

vaccineren door een arts, op het moment dat het

Declareer deze dan gemakkelijk met de PZP

komt na overeenstemming tussen CZ en

Omdat de privacy van politiemedewerkers

u uitkomt! Via Thuisvaccinatie.nl kunt u zich online

Declareren App. Met deze gratis app kunt u de nota

de Commissie PZP tot stand.

van groot belang is, is er binnen CZ een eigen

aanmelden voor een afspraak en een vragenlijst

met uw telefoon indienen. Handig op vakantie!

Unit PZP. Alle gegevens van verzekerden zijn

invullen. U krijgt vervolgens advies over welke

Open de app, maak een goed leesbare foto en ver-

De Commissie PZP is een samenwerking

alleen voor deze specifieke medewerkers

reisvaccinaties u nodig hebt. Daarna ontvangt u

stuur deze meteen. Binnen 10 werkdagen ontvangt

tussen de werkgever en de werknemers-

beschikbaar.

een bevestiging van de afspraak met de arts.

u de vergoeding. Als u uw post digitaal ontvangt

PZP-verzekerden krijgen bij Thuisvaccinatie.nl

zelfs binnen 5 werkdagen. De status van uw declaratie bekijkt u in Mijn PZP.

organisaties ACP, NPB, VMHP en ANPV.

PZP magazine

CZ zit leefstijlcoaching nu standaard in de basisverzekering.

premie van de aanvullende verzekeringen

ling van de inhoud en de hoogte van de

14

Kijk dan op
www.pzp.nl/lee
fstijl

Het speciale focuspunt is hier de politie-

15% korting op de gehele factuur. U hoeft voor

Collectiviteit

medewerker. De kennis en ervaring die CZ in

deze korting geen aanvullende verzekering te

De PZP is bij CZ ondergebracht als zorg-

huis heeft, wordt ingezet om verzekerden

hebben.

collectiviteit. Als (gepensioneerde) politie

zo goed mogelijk te begeleiden op het

medewerker kun je hier een basis- en

moment dat zij zorg nodig hebben.

PZP magazine
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De Commissie staat vierkant achter de PZP

“	Solidair en speciaal
voor de politie”

Een ruime dekking en solidariteit. Daar staat de Politie Zorgpolis (PZP) voor, zeggen
adviseurs van de Commissie PZP Ad Wennekes en Vincent Westerneng. In een gesprek
leggen ze uit waarom. “Fijn dat er een verzekering is die past bij ons werk.”
De grootste werkgeverscollectiviteit van

bij de politie met zich meebrengt. Daar-

DGVP ophield met bestaan. Het is dus niet

Nederland. Dat is de Politie Zorgpolis,

om is deze verzekering, net als de DGVP

zo dat zij een voorkeurspositie hebben. Dat

kortweg PZP. Inmiddels loopt deze al 13 jaar

destijds (Dienst Geneeskundige Verzor-

kan niet bij een Europese aanbesteding.”

bij CZ. Ad Wennekes en Vincent Wester-

ging Politie, voorloper van de PZP tot

neng zorgen er als adviseurs van de Com-

2006, red.) uitsluitend voor de politie.”

missie PZP voor dat de belangen van de

Twee jaar geleden zat bijvoorbeeld oog

Waarom is solidariteit zo
belangrijk?

werkgever en werknemers zo goed moge-

laseren in de aanvullende verzekering.

Vincent: “Dit is bij de ziektekostenver-

lijk naar voren komen in deze polis. Ad

Dit was een groot succes. Voor mondzorg

zekering voor de politie altijd belangrijk

doet dit namens de Politievakbonden,

gelden nog steeds aparte afspraken. Ad

geweest. We willen niet dat collega’s of

Vincent namens de werkgever.

legt uit: “In de aanvullende verzekering

gepensioneerden de dupe worden van de

voor mondzorg is geen maximum vergoe-

stijgende zorgkosten, omdat zij toevallig

Ad licht toe: “De PZP is een polis voor jong

dingsbedrag per jaar opgenomen. Ook is

meer zorg nodig hebben.” Ad vult aan:

en oud, want ook als je met pensioen

er geen toelatingseis.” Voor fysiotherapie

“Gepensioneerden hebben zich vaak lang

gaat mag je blijven deelnemen. Daar-

gelden verder ook ruime vergoedingen.

ingezet voor een bedrijf. Het is mooi dat
zij bij de PZP verzekerd kunnen blijven,

naast is er sprake van een ruime dekking

is, zeker gezien de prijs/kwaliteitverhou-

Klopt het dat de PZP al sinds
jaar en dag bij CZ loopt, omdat
zij in 2006 de DGVP overnamen?

ding. Ook een voordeel is volgens beiden

Vincent lacht: ”Nee, zo werkt het niet.

dat de premie wordt ingehouden via het

Omdat de politie een overheidsorgaan is,

salaris en je dus helemaal geen omkijken

loopt een dergelijk traject via een Europese

hebt naar de betaling ervan.

aanbesteding. Partijen moeten aan heel

waar zoveel mogelijk politiemensen zich
in herkennen.” Vincent knikt bevestigend
en voegt eraan toe dat het een ‘ruim pakket’

veel voorwaarden voldoen en doorlopen

16
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Wat maakt de PZP zo bijzonder?

een strenge toetsing of ze dit allemaal

“Allereerst is het pakket speciaal voor de

kunnen waarmaken. Uiteindelijk wint de

politie samengesteld,” zegt Vincent. “De

partij die het beste aansluit bij onze

vergoedingen doen recht aan de fysieke

wensen. Dat was CZ, die ook in 2006 de

en mentale inspanning die het werken

Europese aanbesteding won toen de

zodat ze gebruik kunnen blijven maken
van de voordelen die dit biedt.”

De Commissie PZP is momenteel bezig met
een plan om de polissen toekomstbestendig
te maken. Er wordt bekeken of de pakketten
nóg meer op maat voor de politie gemaakt
kunnen worden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van behoefteonderzoek. Ad en
Vincent zijn hier als adviseurs ook bij
betrokken. Hebt u een zorgervaring die u
met ons wil delen? Stuur dan een bericht
naar pzpmagazine@pzp.nl.

PZP magazine
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Tips

van de leefstijldeskundige
Maar liefst één op zeven mensen kampt met burn-outklachten door stress op
het werk. Leefstijldeskundige Meijke van Herwijnen geeft tips om werkstress
te herkennen én aan te pakken.

PZP werkt samen met FitzMe aan vitaliteit
in organisaties. In het online Vitalityportal van FitzMe vindt u praktische
informatie en tips over stress. Bent u
verzekerd bij PZP? Dan hebt u via dit
platform bovendien toegang tot diverse
online programma’s over vitaliteit en
veerkracht. Die helpen werkstress te
voorkomen, herkennen en aan te pakken.
Waar en wanneer u wilt. PZP en FitzMe
bieden de ondersteuning die bij u past;
zo weinig als mogelijk is, zo veel als nodig
is. Ervaar het zelf, het Vitality-portal vindt
u via www.pzp.gwp.fitzme.nl/stress .

Marike

Het
verhaal van Radstaake

Marike Radstaake (56 jaar) heeft al sinds haar tiende
migraine. Ondanks haar intense hoofdpijnen heeft ze
altijd een enorme drive gehad om de dingen te doen
die anderen ook deden. “Studeren, reizen, werken.
Daarmee stoppen was heel lang geen optie voor mij.”
“Migraine is erg onzichtbaar. Daarom is er niet altijd begrip voor”,
vertelt Marike. “Het is meer dan hoofdpijn. Migraine beïnvloedt ook
mijn spraak, motoriek en concentratievermogen. Dat kan dagenlang
duren en heeft z’n effect op mijn gezin. Mijn kinderen zijn opgegroeid met een moeder die vaak migraine heeft en herkennen de
voortekenen van een aanval soms eerder dan ik. Ze zijn gewend dat
ik soms niet meedoe, of maar half.”

Knallers en sudderdagen
“Tot mijn 52e heb ik gewerkt, dat is altijd een belangrijk deel van mij

Tip 1

Tip 2

Tip 3

geweest”, vervolgt Marike. Aanvankelijk lukte het haar vaak zelfs om
mét migraine te werken. “Maar als ik nu terugkijk, weet ik niet hoe ik

Herken de signalen van
werkstress

Maak werkstress
bespreekbaar

Zorg goed voor uzelf

dat volhield”, geeft ze toe. Want bij een ‘knaller’ met veel pijn, ligt ze

“Vraag uzelf dagelijks af: hoe gaat

in bed. “Dan voel ik me ver van mijn lichaam vandaan. Het lukt me

“Stress op zich is niet slecht. Mensen

“Besef dat stress niks te maken heeft

het met mij? Het kan eens een dagje

niet om het aan te sturen: ik ga knock-out en moet het uitzingen.”

presteren beter als ze een beetje onder

met zwakte. U wilt dingen goed doen

wat minder zijn, als het de volgende

Op ‘sudderdagen’ vindt ze het juist fijn om in de huiskamer te zijn.

druk staan en hun eigen g
renzen

én goed blijven doen. Dus past u goed

dag maar weer beter gaat. En niet

“Praten is te inspannend, dus via WhatsApp heb ik dan contact met

verkennen. Staat u echter te hevig of

op zichzelf. De grootste stap? Tegen-

slechter. Mensen plannen vaak eerst

een vriendin of met mijn kinderen. Zodat ik niet afgesloten raak van

te lang onder spanning op de werk-

over uzelf toegeven dat er iets aan de

al hun taken en kijken daarna of er

de buitenwereld.”

vloer? En merkt u dat u daardoor

hand is. Ploeter niet door, maar praat

tijd over is om voor zichzelf te zorgen.

voortdurend moe en prikkelbaar bent?

erover. Met uw partner, een vriend,

Beter is om dit andersom te doen.

Focus op wat wel kan

Kunt u zich niet concentreren? Hebt

collega of leidinggevende. We moeten

Regel éérst de dingen die u nodig

Migraine beperkt het sociale leven van Marike. Ze is er arbeidsonge-

u geen plezier meer in dingen waar u

werkstress als een normaal gespreks

hebt om op uw best te blijven, zoals

schikt door geraakt. “Ik heb moeten leren accepteren dat een baan

voorheen energie van kreeg? Dan

onderwerp gaan zien, het taboe moet

gezond eten en genoeg slaap. Ver

niet het enige is dat telt. Door de migraine is mijn focus heel dicht

moeten er alarmbellen gaan rinkelen.”

eraf. Alleen dan blijven we samen

volgens levert u vanzelf topprestaties.”

bij mezelf komen te liggen. Ik geniet intens van wat wel kan. Zoals

lekker aan het werk.”

Marike Radstaake
Marike heeft samen met haar man Marcel
twee studerende kinderen; een 18-jarige
dochter en 20-jarige zoon. Haar stiefdochter
is 27 jaar. Marike werkte onder meer als
lobbyist voor mensenrechtenorganisaties.
Haar verhaal is onderdeel van het boek
‘Twee gezichten. De impact van migraine’.

wanneer ik een stuk ga fietsen en ik mij opeens zo goed voel dat ik
zomaar doorfiets en wel zie hoever ik kom.”

Meijke van Herwijnen is deskundig op het gebied van leefstijl en gedragsverandering. Zij deelt haar kennis als
spreker, docent en auteur om gezond gedrag bij mensen te stimuleren. Ze geeft wekelijks trainingen over stress
en veerkracht voor FitzMe.
18
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Schrijfster en migrainepatiënt Hottie Wiersma haalt met haar boek
‘Twee gezichten. De impact van migraine’ en de bijbehorende
tentoonstelling migrainepatiënten uit het donker en zet ze in het licht.
Op www.tweegezichten.nl vindt u meer informatie.
PZP magazine
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Maarten

Sombere gevoelens en geen zin om iets leuks te
ondernemen. Eén op de vijf Nederlanders maakt in
zijn leven minstens één depressieve periode door.
Huisarts Maarten Gering van Medisch Centrum
Ubachsberg werkt nauw samen met psychiater
Giovanni Poddighe om zorg voor mensen met een
depressie te verbeteren.

“ Samen voorkomen
we langdurige klachten
bij depressie”

Gering

waarin de huisarts bij de behan

voormalige werkgever over zijn

deling van een depressie onder

gezondheidsklachten. “Ik ben gezien

steuning kan vragen aan een psy-

door Maarten. In korte tijd heb

chiater. De huisarts hoeft door

ik gesprekken gevoerd met de prak

deze ondersteuning een patiënt niet

tijkondersteuner en een online mo-

altijd door te verwijzen naar de

dule gevolgd.” Met het advies van

geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Giovanni over de behandeling heeft

Doordat de psychiater s amen met

Wiel in de vertrouwde omgeving

De individuele gevolgen van een

therapieën – zoals e-healthmodules

de huisarts meekijkt, kan de be-

van de huisartsenpraktijk hand

depressie zijn groot. Net als de

of gesprekken met onze praktijk

handeling bij de huisarts blijven

vatten gekregen om het probleem

maatschappelijke impact, zoals de

ondersteuner ggz – zijn vaak effec

plaatsvinden. Psychiater Giovanni

met zijn voormalig werkgever te

kosten van ziekteverzuim. Nog te

tiever.” De huisarts is in veel g
 evallen

is als consulent beschikbaar voor

accepteren, waardoor het zijn leven

vaak focust een behandeling alleen

de eerste persoon om patiënten met

de huisartsen van HOZL, waarvan

minder beheerst. Wiel zit langzaam

op de depressie. “Ik zie regelmatig

een depressie te behandelen. “Pas

Medisch Centrum Ubachsberg on-

maar zeker beter in zijn vel, vertelt

mensen op het spreekuur die kam-

als je de onderliggende problema-

derdeel uitmaakt. “Ik beantwoord

hij. Giovanni: “Naast adequate be-

pen met somberheid”, vertelt huis-

tiek en diens context kent, kun je een

op het verzoek van de huisarts

handeling zijn tijd en oprechte aan

arts Maarten. “Vaak is de prognose

depressie goed aanpakken”, legt

vragen en geef advies over de diag-

dacht belangrijk voor het herstel

van een depressie goed en herstelt

Maarten uit. “En als dorpspraktijk

nose en behandeling. Omdat ik in

van een depressie.”

het zich vanzelf. In andere gevallen

kennen wij onze patiënten goed.”

dienst ben van HOZL, is de drempel
voor huisartsen lager om mij bij de

Doorverwijzen voorkomen

Verdere samenwerking

hinder van, dat er een behandeling

zorg voor een patiënt te betrekken

Vanwege de positieve bevindingen

nodig is. Samen inventariseren we

Toch komt het voor dat de zorg ge-

en ben ik snel en makkelijk bereik-

van deze pilot start HOZL binnen-

de mogelijke oorzaken. Sombere ge

compliceerder ligt en de eerste

baar. Samen reflecteren we op de

kort in drie huisartsenpraktijken

voelens kunnen bijvoorbeeld mede

stappen van de behandeling niet het

behandeling die al geboden is en

met een proef waarin de samen-

veroorzaakt worden door schulden

gewenste effect hebben. CZ is daar-

passen deze zo nodig aan. Daarmee

werking tussen huisarts, praktijk

of problemen op het werk. Het ge-

om samen met de overkoepelende

voorkomen we langdurige klachten

ondersteuner ggz en de psychiater

bruik van medicatie is in de meeste

zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-

en onnodige doorverwijzingen naar

verder gaat. Giovanni: “Nu is het

gevallen niet noodzakelijk. Andere

Limburg (HOZL) een pilot gestart

de ggz.”

nog zo dat ik alleen op verzoek

ondervinden patiënten er dusdanig

adviseer. In de nieuwe pilot volg ik

Giovanni
Poddighe
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Tijd en oprechte aandacht

het effect van de behandeling op

Iets dat de 59-jarige Wiel als zeer

vaste evaluatiemomenten op basis

prettig heeft ervaren. Hij kampte al

van het zogenoemde Collaborative

drie jaar met depressieve gevoelens

Care-model. Zo zorgen we ervoor dat

voordat hij bij zijn huisarts aan-

de behandeling van een depressie

klopte. Zijn depressie werd veroor

dichtbij de patiënt plaatsvindt en

zaakt door een conflict met zijn

laagdrempelig is.”

PZP magazine
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Hoe zit
dat nou?

Puzzel
Win twee waterflessen van Hydranome
Samen met een handige app helpen de waterflessen van Hydranome u om gezond en
voldoende water te drinken. Wilt u kans maken op een set van twee van deze waterflessen? Eén voor eigen gebruik en één om weg te geven aan iemand van wie u vindt dat

Hoe zit dat met voorkeurs
medicijnen? Waarom krijg ik niet
gewoon mijn vertrouwde merk?

hij deze goed kan gebruiken. Zo kunt u elkaar stimuleren om gezond te drinken.
Vul onderstaande puzzel in en stuur een e-mail met de oplossing vóór 1 juli 2019 naar
prijsvraag@pzp.nl onder vermelding van ‘puzzel’. Een briefkaart sturen kan ook: PZP
magazine puzzel, postbus 4322, 5004 JH Tilburg. Vermeld in uw bericht uw naam,

Luc

adres en telefoonnummer. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Colofon

Horizontaal

Houët

1 lijst van persoonsgegevens 9 op enig
tijdstip 10 pluspunt 11 onhoudbare

13 land in Azië 14 zilverpopulier

Patent

Voorkeursbeleid

17 ergerniswekkend 20 omroep

Zorgverzekeraars in Nederland hebben de opdracht

21 op dat ogenblik 22 bijwoord

om de zorg betaalbaar te houden. Eén van de maat

24 hoeve 27 zure appel 28 Europese

regelen die daaraan bijdragen is het voorkeursbeleid

vrouw 30 toestand zonder oorlog

2

3

4

5

6

9

tennisservice 12 roosvormig versiersel

Uw huisarts schrijft een herhaalrecept
voor een medicijn dat u al jaren naar
tevredenheid gebruikt. Van de apotheek
krijgt u een ander doosje dan gebruikelijk.
U vraagt om uitleg aan de apotheker en
die verwijst u naar uw zorgverzekeraar.
Waarom krijgt u niet gewoon het vertrouwde medicijn?

1

12

11

17

32 glansverf 33 telwoord 34 niet
soepel 36 sein voor een onderbreking

18

15

16

19

20

21
24

dan vergoeden we alleen nog de goedkopere variant.

22

25

26

27

Het werkzame bestanddeel, het ingrediënt dat je

Verticaal

helpt, is namelijk in beide medicijnen gelijk.

2 echter 3 sportman 4 kippenproduct
5 beroep 6 verwondering 7 roem

28

De ontwikkeling van een nieuw medicijn kost

Hulpstoffen

8 keukengerei 11 bedrijvigheid

30

heel veel geld. Veel kostbare onderzoeken en testen

Er kan wel verschil zijn tussen de hulpstoffen in beide

15 gevoel van verbondenheid 16 gast

33

zijn nodig voordat een fabrikant een medicijn op

medicijnen. Hulpstoffen zorgen ervoor dat een pil zijn

18 vrouwenkleed 19 gedachte

de markt mag brengen in Nederland. De fabrikant

vorm houdt, en dat een crème smeerbaar is bijvoor-

23 deel van een veerboot 25 niet van

vraagt daarom patent aan voor dat medicijn. Hij mag

beeld. Er bestaat een kleine kans dat u niet tegen één

dezelfde mening 26 deugdzaam

dan als enige dat medicijn verkopen en kan daarmee

van de hulpstoffen in de goedkopere variant kunt.

27 misdadiger 29 brandkluis 31 hond

zijn investering terug verdienen.

Dan probeert u samen met de huisarts en apotheek

35 meer dan wenselijk

29
32

31
34

35

36
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

nog een andere variant. Lukt dat ook niet, dan kan
een apotheker besluiten u de duurdere variant te
leveren. Uw apotheker heeft daarin het laatste


fabrikanten hebben niet de hoge ontwikkelkosten

woord. En de zorgverzekeraars controleren de apo-

hoeven maken en kunnen daardoor het zelfde medicijn

theken op het juist toepassen van de afspraken. Meer

goedkoper aanbieden.

informatie vindt u op www.pzp.nl/voorkeursbeleid.
5

Luc Houët
Eerste medewerker Declaraties PZP
22

PZP magazine

10

23

Bladmanagement & redactie
Communicatie PZP
Teksten
Communicatie PZP, in- en externe
communicatie CZ, Swaans Communicatie,
Quint tekst en foto, Wilco van Dijen
Vormgeving
CZ studio
Fotografie
CZ Studio, Sacha Goossens
Druk
Weiss-Druck, Monschau, PZP magazine
wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier.

10

14

meerdere fabrikanten een medicijn goedkoper aan,

iedereen het medicijn maken en verkopen. Alle andere

8

13

op medicijnen. Is een patent verlopen en bieden

Na een aantal jaren verdwijnt het patent en mag

7

PZP magazine wordt twee keer per jaar
gratis aan verzekerden verstuurd. Per
adres wordt één PZP magazine bezorgd.
Wij versturen PZP magazine in een
ondoorzichtige verpakking om de privacy
van onze PZP-verzekerden te waarborgen.
Wilt u een extra exemplaar aanvragen,
dan kunt u contact opnemen met het
Accountteam PZP op 0800 023 12 90.
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De telefoongesprekken en e-mails worden
vertrouwelijk behandeld. Wij geven uw
gegevens niet aan anderen. Wel kunnen
wij uw gegevens gebruiken om u informatie
te sturen over de (zorg)verzekeringen van
PZP. Stelt u hier geen prijs op, dan kunt u
dit schriftelijk aan ons laten weten: PZP,
postbus 4322, 5004 JH Tilburg. De PZP legt
gegevens vast volgens de AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming). Wilt u
PZP magazine niet meer ontvangen? Stuur
dan een e-mail naar pzpmagazine@pzp.nl.
Aan deze uitgave zijn geen rechten te
ontlenen.
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Best Doctors kan u helpen
bij een second opinion
Twijfelt u over uw behandeling? Of lijkt de oorzaak
van uw klachten onvindbaar? Een second opinion
kan zorgen voor nieuwe inzichten of juist geruststellen.
Via de PZP kunt u een second opinion via Best Doctors
aanvragen. Daarbij bekijkt een internationaal
gerenommeerd arts opnieuw uw situatie.
Best Doctors is een gratis extra service voor PZPverzekerden. Kijk voor meer informatie op www.pzp.nl/

Kies de zorg die bij u past

best-doctors of bel het PZP Zorgteam op (013) 593 83 10.

Als u de verschillen kent, kunt u beter kiezen. Dat geldt
ook voor uw zorg. Bij CZ laten we zien wat de verschillen zijn tussen zorgverleners. Zodat u de zorg kunt
kiezen die het beste bij u past. www.cz.nl/zorgvinder

