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Op weg naar
een gezond 2017
Ruim 80 procent van de Nederlanders begint het nieuwe jaar
met goede voornemens. Toch houdt minder dan 20 procent
vol en stranden de meeste voornemens al in januari. Wilt u
het in 2017 anders aanpakken en een gezonde leefstijl volhouden? Wij helpen u graag!

Vers van de pers
Alstublieft. Dit is uw FOCUS
update. Met het laatste nieuws
over PNOzorg en uw zorgver
zekering. Elke drie maanden
verschijnt ook de Focus Mail
met nog meer informatie en
interessante weetjes. Als u uw
e-mailadres opgeeft in MijnPNO,
dan ontvangt u deze automatisch.

Een gezonde leefstijl: de PNO
ZorgConsulent helpt u op weg

specialist kan u helpen. Ook kunt u kiezen

Door een gezondheidscheck te doen, weet u

verleners gespecialiseerd in stoppen-met-

wat u al goed doet én wat er beter kan. Deze

roken. De begeleiding en eventuele genees-

check bestaat onder andere uit een leefstijl-

middelen worden door uw basisverzekering

vragenlijst, meting van diverse lichaams

vergoed en vallen niet onder het eigen risico.

functies en onderzoek aan het houdings- en

Vanuit de aanvullende verzekering PNO Com-

bewegingsapparaat. Door de check jaarlijks te

pleet worden daarnaast meer programma’s

herhalen, houdt u altijd een vinger aan de pols.

vergoed, zoals lasertherapie of de training

voor intensieve begeleiding door zorg

De gezondheidscheck wordt vergoed vanuit de

verzekering vergoedt maximaal drie uur

van Allen Carr. Kijk voor alle programma’s in

aanvullende verzekeringen en is aan te vragen

diëtetiek per kalenderjaar. De aanvullende

de Vergoedingswijzer op onze website of

bij de PNO ZorgConsulent. Wellicht komen er

verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet

vraag het de ZorgConsulent.

uit de gezondheidscheck adviezen waarmee u

vergoeden daar bovenop respectievelijk 150

aan de slag wilt gaan, zoals afvallen of stoppen

en 300 euro. De ZorgConsulent helpt u

Meer weten?

met roken. Ook dan staat u er niet alleen voor.

graag een diëtist in uw omgeving te vinden

Benieuwd hoe PNOzorg u kan helpen met uw

of sport- en bewegingsadvies op maat te geven.

gezonde voornemens? Kijk dan op pnozorg.nl

Afvallen

of bel met onze ZorgConsulenten. Zij zijn

Een gezond gewicht bereikt u door meer te

Stoppen met roken

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van

bewegen en anders te eten. Een diëtiste kan

Stoppen met roken is vaak niet makkelijk.

8.30 tot 17.30 uur via het gratis telefoon-

u helpen met uw voedingspatroon. De Basis-

Uw huisarts, verloskundige of medisch

nummer 0800 020 00 04.

PNOzorg.nl is vernieuwd
Heeft u het al gezien? Onze website is in een nieuw jasje gestoken. U kunt nu eenvoudig
vergoedingen opzoeken in de Vergoedingswijzer. En u kunt al onze verzekeringen met elkaar
vergelijken. Ook sluit de website beter aan bij de technische vereisten van deze tijd. Neem
zelf maar eens een kijkje op pnozorg.nl!

PNO Buitenland: zonder zorgen op reis
Nederlanders reizen steeds meer. Medische hulp in het buitenland is waarschijnlijk niet het eerste waar u
dan aan denkt. Maar als u het tóch nodig heeft, wilt u niet voor onverwachte kosten komen te staan.
Zo vergoedt de basisverzekering zorgkosten in
het buitenland tot het bedrag dat die behande
ling in Nederland kost. In bijvoorbeeld de
Verenigde Staten en Zwitserland kan een
behandeling tot vijf keer duurder zijn dan in
Nederland. Het verschil moet u zelf bijbetalen.
Daarom heeft PNOzorg een nieuwe ver
zekering ontwikkeld: PNO Buitenland. Een
aanvullende verzekering voor medische
kosten in het buitenland.

We zetten de belangrijkste
voordelen voor u op een rij:
• PNO Buitenland is een aanvulling op de
basisverzekering waarmee álle spoed
eisende medische kosten worden vergoed.

PNO Buitenland vergoedt dus niet alleen de

handig. Daarom is de dekking voor de zorg in

kosten voor spoedeisende zorg, maar ook de

het buitenland nu gebundeld en uitgebreid in

• U bent verzekerd in het buitenland voor

kosten voor geplande zorg in België en

PNO Buitenland.

een reisduur van maximaal 180 dagen

Duitsland. Handig als u in Nederland te lang

Bent u aanvullend verzekerd? Wij hebben

aaneengesloten.

moet wachten. Neem hiervoor wel altijd

PNO Buitenland vast voor u geselecteerd in

contact op met onze ZorgConsulenten, zij

uw zorg
polis. Zo blijft u verzekerd voor

helpen u graag verder.

spoedeisende zorg in het buitenland en kunt

• Vergoeding voor geplande zorg
in België en Duitsland.

• Wintersport, duiken en zakelijk reizen
zijn standaard meeverzekerd.

u zonder zorgen op reis. Wilt u dit niet, zet dan

• U heeft één aanspreekpunt:

Is er iets dat PNO Buitenland
niet biedt?

PNO Buitenland uit in MijnPNO.

of het extra verblijf voor u en uw reis

Ja. PNO Buitenland is geen verzekering voor uw

graag profiteren van alle voordelen van PNO

genoten wanneer u plotseling (ernstig)

camera, uw bagage of annulering van uw va-

Buitenland? Ga dan naar MijnPNO om deze

ziek wordt of bij een (ernstig) ongeval.

kantie. Het is een verzekering voor als u spoed

af te sluiten.

PNO Zorgassistance.
• Vergoeding voor uw vlucht terug naar huis

• Vergoeding voor het eerder terugkeren van

Heeft u alleen een basisverzekering en wilt u

eisende zorg nodig heeft, waar ook ter wereld.

Meer weten?

uw reis vanwege ernstige

Wat betekent dit voor u?

Raadpleeg de Overeenkomsten en de Ver-

Vanaf 2017 is de buitenlanddekking uit de

goedingswijzer op pnozorg.nl/2017 voor een

aanvullende verzekeringen gehaald, omdat

overzicht van alle vergoedingen van PNO

• Optimale vrijheid om uw dokter en ziekenhuis

veel verzekerden met een reisverzekering

Buitenland. Of neem contact op met het Ser-

te kiezen. Zoals u dat van ons gewend bent.

dubbel verzekerd waren. Dat vonden wij niet

vice Center: 030 639 62 62.

omstandigheden thuis.
• Kinderen tot achttien jaar zijn gratis
meeverzekerd.

Een nieuw jaar vol keuzevrijheid
Eerder dit najaar verscherpte

• Bij een naturapolis wordt de zorg volledig

de Nederlandse Zorgautori-

vergoed als u die afneemt bij een zorgver

teit (NZa) de voorwaarden die
aan de restitutiepolis worden
gesteld. Enkele verzekeringen
die zich voorheen restitutieverzekering mochten noemen,
mogen dat vanaf 2017 niet

lener waarmee de verzekeraar een contract
heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde
zorgverlener, dan is de vergoeding lager of
krijgt u niets terug.
• Bij restitutiepolissen kunt u zelf kiezen voor
een zorgverlener. Of de verzekeraar een
contract met uw zorgverlener heeft, is niet
van belang. De kosten worden volledig
vergoed, tot wat wettelijk is toegestaan.

meer. PNOzorg is al ruim 60

• Er zijn ook verzekeraars die een combi

jaar een restitutieverzekeraar

natie van een natura- en restitutiepolis

én blijft dit.

aanbieden. Dit wordt een combinatiepolis
genoemd.

Wat is het verschil met andere
verzekeringen?

PNOzorg blijft een
restitutieverzekeraar

Zorgverzekeraars kunnen drie typen polis-

PNOzorg heeft keuzevrijheid hoog in het

sen aanbieden: de naturapolis (waartoe ook

vaandel. Daarom blijven we een restitutie-

de budgetpolis behoort), de combinatiepolis

verzekeraar en bent u vrij om zelf uw arts en

en de restitutiepolis.

ziekenhuis te kiezen, ook in 2017.

Verhogen
eigen
risico?
Overweegt u om komend jaar het vrijwillig
eigen risico te verhogen? Het kan aan
trekkelijk lijken om uw maandbedrag te
verlagen, maar wij adviseren om dit alleen
te doen als u dit extra vrijwillige eigen risico
(maximaal 500 euro per jaar) ook echt

Oh dennenboom…

Wist u dit over kerstbomen?

Het duurt gemiddeld 8 jaar voordat een
kerstboom volwassen is.

kunt missen. Mocht u alsnog onverhoopt

Per jaar worden in Nederland bijna

Voor elke kerstboom die wordt geoogst

medische zorg nodig hebben, dan voorkomt

3 miljoen kerstbomen verkocht.

worden er 2 tot 3 teruggeplant.

u daarmee vervelende financiële tegen

60% van de verkochte kerstbomen

Sommige mensen zijn allergisch voor

vallers. Het door u zelf te betalen bedrag

is met kluit.

kerstbomen. Er kan dan sprake zijn van

kan namelijk oplopen tot 885 euro per

Bij 8% van de Nederlandse huishoudens

een allergische reactie van de huid of een

persoon per jaar.

staan zelfs twee bomen in huis.

allergische reactie van de luchtwegen.

Even voorstellen: Marjolein Groen
PNOzorg is een vereniging met een bestuur en een ledenraad.
Het bestuur agendeert beleidsonderwerpen, stelt het beleid van
PNOzorg vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Dit najaar
is Marjolein Groen aangesteld als aspirant-bestuurslid en zij stelt
zich graag aan u voor.

Bussum en moeder van twee kinderen. In het

Wat sprak u aan in deze
bestuursfunctie?

verleden heb ik gewerkt als HR-adviseur bij

“Van nature denk ik na over hoe ik kan helpen

MTV Networks en daarna bij diverse organi-

om een organisatie te verbeteren of bepaalde

saties als recruiter. Sinds 2014 ben ik mede-

vraagstukken aan te pakken. Hier ga ik graag

eigenaar van SEM People, hét recruitment

mee aan de slag bij PNOzorg. Mijn kennis van

bureau voor de creatieve branche. Ik ben al

de creatieve sector en ervaring in de HR wil ik

jaren verzekerd bij PNOzorg en zat sinds 2014

graag inzetten voor het merk PNOzorg.”

“Ik ben Marjolein Groen, samenwonend in

ook in de ledenraad.”

Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen
De feestdagen staan voor de deur. Ook in deze
tijd helpen wij u graag bij vragen over uw ver
zekering of declaraties. Het PNO Service Center
is zoals gewoonlijk geopend van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur en tot
1 februari ook op zaterdag van 09.00 tot 13.00
uur. Alleen op tweede kerstdag, maandag 26
december, zijn wij gesloten. Op oudejaarsdag,
zaterdag 31 december, zijn wij extra lang open,
namelijk van 09.00 tot 16.00 uur. Voor
zorgvragen is de PNO ZorgConsulent bereikbaar
op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur via het
gratis telefoonnummer 0800 020 00 04.

Chatten in MijnPNO
Het is vanaf nu mogelijk om in de MijnPNO-omgeving te chatten met een van onze Service Center medewerkers. Na het inloggen op
MijnPNO met uw DigiD en SMS, kunt u direct uw vraag stellen. Chatten kan tijdens de openingstijden van het Service Center: maandag tot
en met vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur en tot 1 februari op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

