
Collectiviteitskorting op 
de aanvullende verzekering 
VGZ Zorgt
Groene Kruis leden ontvangen 15%  
korting op de aanvullende verzekering VGZ 
Zorgt Goed, Beter en Best. En 5% korting 
op de tandartsverzekering VGZ Zorgt 
Goed, Beter en Best.

VGZ Mindfulness Coach
Lekker in je vel zitten staat bij VGZ voorop. 
Daarom heeft VGZ een gratis mindfulness 
app voor leden van Groene Kruis  
ledenorganisatie. De app zorgt voor extra 
ontspanning en bestaat uit meer dan 100 
Nederlandstalige opdrachten. Van yoga-
oefeningen tot slaapmeditaties. 

Je bent altijd welkom, ook 
als je zorg nodig hebt of 
al ontvangt
Kies je voor VGZ Zorgt? Dan is er geen  
medische keuring. Je kunt dus gewoon  
overstappen naar VGZ, ook als je zorg  
verwacht nodig te hebben in het nieuwe jaar 
of als je nu al onder behandeling van een 
arts staat.

Mijn Leefstijlcoach
VGZ en Albert Heijn werken samen om  
Nederland gezonder te maken. Bijvoorbeeld 
met Mijn Leefstijlcoach. In deze gratis app 
kunnen VGZ verzekerden aan de slag met 
leuke, gezonde uitdagingen op het gebied 
van beweging, voeding en slaap.

Ruim budget voor cursussen 
en trainingen
Met VGZ Zorgt heb je tot wel €700,- per 
jaar preventiebudget; naar eigen keus te  
besteden aan trainingen en cursussen. Doe 
bijvoorbeeld een EHBO-cursus, slaapcursus 
of een cursus omgaan met een chronische 
aandoening. Zo helpt VGZ jou om fit en  
gezond te blijven. Direct aan de slag

Direct actie ondernemen? Op vgz.nl/gezond- 
leven staan tientallen handige apps en workshops  
waarmee je zelf aan de slag kunt met je mentale  
gezondheid, gezonder eten en meer bewegen.

Meer informatie?  
Kijk op www.groenekruisleden.nl/vgz.

Groene Kruis Ledenorganisatie wil jou helpen om gezonder ouder te worden. Daarom werken we 
samen met partners die vitaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Denk bijvoorbeeld aan 
coöperatie VGZ, die jou met VGZ Zorgt een aanvullende zorgverzekering met collectiviteitskorting 
biedt. Met VGZ Zorgt ben je meer dan goed verzekerd. En mooi meegenomen; als lid van Groene 
Kruis Ledenorganisatie profiteer je van vele voordelen en extra’s. In dit overzicht zetten we de  
top 10 voor je op een rijtje! 

Vergoeding van jouw lidmaatschap
Kies je voor VGZ Zorgt? Dan vergoedt VGZ jouw  
lidmaatschap bij Groene Kruis Ledenorganisatie 
t.w.v. € 15,95 per huishouden, per jaar.

VGZ Soepel en Sterk Coach
Jou helpen met beter én leuker bewegen; daar is de 
app VGZ Soepel en Sterk Coach voor bedoelt. De app 
is gratis voor leden die bij VGZ verzekerd zijn en 
maakt het mogelijk om altijd en overal te bewegen. 
Met de door fysiotherapeuten ontwikkelde program-
ma’s hou jij je spieren sterk en je gewrichten soepel. 

Ruime vergoeding 
voor fysiotherapie
Actief en fit blijven is belangrijk, maar soms is daar 
fysiotherapie voor nodig. Is dat bij jou het geval? Dan 
is VGZ Zorgt een goede keus! Want met deze aanvul-
lende verzekering krijg je tot 32 behandelingen 
fysiotherapie per jaar vergoed. 

Wachttijd verkorten
Als je zorg nodig hebt, dan wil je ook zo snel  
mogelijk geholpen worden. Daarom biedt VGZ 
wachtlijstbemiddeling aan. De zorgadviseurs van 
VGZ kijken of je bij een ander ziekenhuis sneller  
terecht kunt, zodat je eerder aan de beurt bent. 

Ondersteuning bij de zorg 
voor anderen
Zorg je voor een familielid of naaste? Dan noemen we 
dat mantelzorg. Wist je dat VGZ speciale  
vergoedingen voor mantelzorgers heeft om hen  
extra ondersteuning te bieden? Bijvoorbeeld  
vervangende mantelzorg zodat je zelf even op adem 
kunt komen of schakel de hulp in van een  
mantelzorgmakelaar als je veel regeltaken hebt.

10 voordelen 
en extra’s
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