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waarom bewegen goed 

voor u is

Van werkstress naar

werkgeluk: 3 gouden

tips

Samenwerking Albert

Schweizer Ziekenhuis
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Het zorglandschap verandert snel. En het

Kidsfoundation collectief verandert mee. Met zorg

die vérder gaat. Als medewerker heeft u  altijd

gebruik kunnen maken van het Kidsfoundation

zorgverzekering collectief. In het zorgverzekering

collectief profiteert u niet alleen van korting maar

ook van extra gratis zorgdiensten.

Kidsfoundation gaat met het collectief verder

door samen met het Zorg&Vitaliteit 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, VGZ,

Zorg&Zekerheid of ONVZ dan kunt u uw lopende

zorgverzekering eenvoudig omzetten naar een

collectieve. Ga naar het digitale aanmeldformulier

op www.Kidsfoundation-collectief.nl of bel op

werkdagen 085- 041 00 23 voor de telefonische

aanmelding.

Eenvoudig online aanmelden



Overstappen naar het

collectief

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.Kidsfoundation-collectief.nl om een

pakketkeuze te maken. U kunt gebruik maken van de

Kidsfoundation online zorgvergelijker.

Let op: De huidige verzekering kan opgezegd worden tot en met 31

december aanstaande. U heeft dan tot 31 januari van het komend

jaar om een nieuwe verzekering af te sluiten.



EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

In het netwerk van

Sportmedischnetwerk.nl zijn

verschillende specialisten zoals

orthopedisch chirurgen, artsen en

fysiotherapeuten aan elkaar

verbonden. Doordat de

zorgprofessionals goed in beeld

gebracht zijn op specialisatie en

aandachtsgebied, kunnen wij u zo

snel mogelijk weer op de been

helpen. 

ZO RG & V I T A L I T E I T

Het collectief is automatisch

verbonden aan ArtroseLifestyle.nl.

U kunt via het platform gebruik

maken van alle aangeboden

faciliteiten en diensten. Wij helpen

u op weg bij vragen. Profiteer van

kortere behandeltrajecten en

ondersteuning bij het leven met

Artrose

 

 

Artrolifestyle helpdesk

Medisch professional

zoekhulp



Via ons platform Artroselifestyle.nl kunt u reeds gebruik maken van

de Artroselifestyle helpdesk. Op dit moment zijn wij ook bezig met

het opzetten van een GLI Artrose programma. Dit doen wij samen

met het Albert Scheizer ziekenhuis en Your Health. Sinds enkele

maanden zijn wij gestart met het pilotprogramma. Het doel is om

vanaf september 2022 de GLI Artrose beschikbaar te maken voor

iedereen. 

GLI Artrose programma

De GLI Artrose is een programma van twee jaar om u te helpen om te

gaan met artrose en de klachten ervan te verminderen. Tijdens het

programma komen alle belangrijke aspecten van uw leefstijl aan bod

die van invloed zijn op artrose waaronder voeding, beweging,

ontspanning, slaap, stress en innerlijke balans. We kiezen voor een

‘totaal concept’ bestaande uit diverse specialisten: een

fysiotherapeut , een diëtist en een leefstijlcoach. Daarnaast is er

een zeer uitgebreid beweegprogramma dat is goedgekeurd door een

orthopeed. Het programma bestaat uit voedingsworkshops,

beweegworkshops en individuele coachingsgesprekken. Om u

optimaal aandacht te geven hebben wij de groep gemaximeerd tot

12 personen. 

Meer weten? Ga naar www.artroselifestyle.nl. Lees hier het officiele

persbericht van het Albert Schweizer ziekenhuis.

SAMENWERKING MET ALBERT SCHWEIZER

ZIEKENHUIS VOOR GLI ARTROSE PROGRAMMA

 

ZO RG & V I T A L I T E I T

artr  seLifestyle

https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2021/10/29635/


 

Indien u niet verzekerd bent bij 1 van de aangesloten verzekeraars

binnen het collectief dan kunt u ook ervoor kiezen om over te stappen.

Via de website kunt u inzichtelijk krijgen welke verzekeraar het beste

past bij wat u nodig heeft.

Heeft u moeite om tot een keuze te komen? Ziet u door de bomen het

bos niet meer? Bel ons.. ..wij begeleiden u graag bij het kiezen van het

verzekeringspakket dat bij u past.

ZO RG & V I T A L I T E I T

  

EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

Zorgadvies lijn



VGZ Mindfulness app

Training Mindful werken

Workshop Succesvol veranderen

Workshop Voorkom burn-out

Workshop Minder Piekeren

Het gezond leven platform

Van werkstress naar

werkgeluk

Stress op de werkvloer is

beroepsziekte nummer 1. Het

aantal mensen dat zich ziek meldde

als gevolg van werkstress was nog

nooit zo hoog. Genoeg reden om

uzelf of uw medewerkers te

ondersteunen bij het omgaan met

en het verminderen van

werkstress. U kunt u hier een

actieve bijdrage in leveren.

VGZ heeft een breed aanbod aan

webinars, workshops, trainingen en

interventies die u en eventueel uw

medewerkers kunnen helpen bij het

verminderen en leren omgaan met

werkdruk en werkstress.

Denk hierbij aan de;

Lees hieronder de 3 gouden tips.

36%

Van al het verzuim in

Nederland is in 36% van de

gevallen werkstress de

oorzaak.

1,3 miljoen

In 2019 hadden 1,3 miljoen

Nederlandse werknemers

last van burn-outklachten.

3,1 miljard

Dit komt per jaar neer op 11

miljoen dagen en 3,1 miljard

euro verzuimkosten door

werkstress.

(Bron TNO,2020)



3X 

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

Vroegtijdig signaleren: ga het gesprek aan.

Het begint allemaal met vitamine A:

aandacht. Maak tijd vrij om eens echt te

vragen hoe het met een medewerker gaat en

goed te luisteren. 

Geef het goede voorbeeld en deel. Goed

voorbeeld doet volgen. Als u als

leidinggevende zelf ook deelt waar u

tegenaan loopt, zult u zien dat medewerkers

ook eerder dingen zullen delen.

Stimuleer ontspanning. Stimuleer

medewerkers actief om tijd vrij te maken

voor ontspanning. Benoem hoe belangrijk het

is om echt pauze te nemen met bijvoorbeeld

een wandeling in de natuur.

3 gouden tips om

werkstress te signaleren en

te managen

Een leidinggevende speelt een cruciale rol in het

signaleren en verminderen van werkstress. 

Deze 3 tips helpen een handje:

1.

2.

3.

Aan de slag met

werkstress in uw

organisatie...



9x waarom bewegen goed voor u is

Wat doet bewegen met uw lichaam?

Bewegen en sporten is gezond. Maar waarom eigenlijk? Wat is het

effect van beweging op uw lichaam, zowel fysiek als mentaal? Wij

leggen het uit!

Wat gebeurt er in je lichaam als je beweegt…

Er gebeurt van alles in uw lichaam zodra u gaat bewegen. Een beweging

wordt veroorzaakt doordat uw spieren samentrekken. Hiervoor hebben

spieren brandstof nodig. Deze brandstof, die voornamelijk uit voeding

komt, wordt door uw bloed naar uw spieren gebracht. Om brandstof om

te kunnen zetten in energie voor uw spieren is zuurstof nodig. Uw

longen halen de zuurstof uit de lucht en geven dit af aan het bloed. Uw

hart pompt vervolgens het bloed door uw lichaam naar uw spieren. Hoe

meer u beweegt, hoe meer zuurstof uw spieren nodig hebben en hoe

sneller uw hart gaat kloppen om voldoende zuurstofrijk bloed naar uw

spieren te pompen. Bij het gebruiken van brandstof komt niet alleen

energie vrij voor uw spieren, er ontstaat ook warmte en daarom gaat

zweten.

https://www.samengezond.nl/hoe-voorkom-je-spierverlies/
https://www.samengezond.nl/goed-voor-je-hart/
https://www.samengezond.nl/van-sportzweet-tot-angstzweet-dit-moet-je-zweten/


9X 

...… waarom bewegen

goed is voor uw lijf?

1.     Door voldoende beweging worden uw

spieren goed in het oppikken van brandstof

uit uw bloed, hierdoor heeft u minder kans op

diabetes type 2.

2.     Daarnaast zet u door voldoende

beweging uw hart en bloedvaten aan het

werk, waardoor ze sterker worden en dat

verlaagt de kans op hart- en vaatziekten.

3.     Door inspanning neemt de doorbloeding

van uw hersenen toe en verbetert de

werking van hormonen en andere stoffen in

uw brein. De verbeterde werking van uw

brein heeft een gunstige invloed op uw

stemming en zelfs op uw cognitieve

(verstandelijke) functies. Bewegen lijkt de

kans op cognitieve beperkingen, waaronder

dementie en Alzheimer, te verminderen.

4.     Bewegen verhoogt uw weerstand en

helpt om stress kwijt te raken. Intensief

bewegen bij chronische stress of een burn-

out is geen goed idee, want dan staat u al

stijf van de adrenaline en maakt u nóg meer

adrenaline aan waardoor u niet meer kunt

herstellen.

5. Sport u 4 tot 8 uur voor het slapen, dan

slaapt u sneller in en wordt u minder vaak

wakker. Maar let op: korter dan 4 uur voor

bedtijd intensief sporten heeft juist een

negatief effect op uw slaap.

https://www.samengezond.nl/leven-met-diabetes/
https://www.samengezond.nl/je-weerstand-verhogen/
https://www.samengezond.nl/omgaan-met-stress/
https://www.samengezond.nl/beter-slapen/


6.     Voldoende lichaamsbeweging zorgt voor

een betere energieverbranding en afname

van vet rond de buikholte. Dit is vooral goed

nieuws als  uovergewicht of (pre)diabetes

type 2 hebt. Door fysiek actief te zijn,

verbetert uw metabolisme en

insulineresistentie.

7.     Beweging zorgt ervoor dat de

zogenaamde gelukshormonen vrijkomen,

zoals endorfine, serotonine en dopamine.

Voor veel mensen met een depressie heeft

fysieke inspanning (wandelen of hardlopen in

de buitenlucht, krachttraining of

ontspanningsoefeningen) dan ook een

positief effect.

8.     Door te sporten of te bewegen krijgt u

een betere conditie en sterkere longen.

Wandelen, fietsen, tuinieren zijn daarbij

prima vormen van beweging. U hoeft

daarvoor dus niet intensief te gaan sporten.

9.     Een belangrijke brandstof voor uw

spieren is vet. Daarom is voldoende bewegen

belangrijk om overgewicht te voorkomen.

Het stimuleert de stofwisseling en heeft een

positieve invloed op uw gewicht.

https://www.samengezond.nl/5-feiten-over-buikvet/
https://www.samengezond.nl/gezond-afvallen/
https://www.samengezond.nl/big-kiss-dit-doen-gelukshormonen-met-je/
https://www.samengezond.nl/conditie-opbouwen/
https://www.samengezond.nl/afvallen/


....Meer dan alleen verzekeren

Kidsfoundation 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.


