
BeneFits
voor een gezond 

en gelukkig  leven
 thuis

Het digitale ledenmagazine van BeneFits
Meer dan kortingalleen!

Themanummer over gezond 
leven, met onder meer:

Lekker & gezond 
eten

gezond
zijn & blijven

Heerlijk
wandelen

• Acties & aanbiedingen van 
kortingspartners

• Gezondheidsvragen,
stel ze online of telefonisch 

• De voordelen van het lidmaatschap



Fijn dat u ons ledenmagazine leest boordevol tips over gezond leven en 
interessante kortingen.  In dit nummer dus naast de vertrouwde  

informatie over kortingspartners ook lekkere recepten, informatie over 
Yoga, mooie spreuken die stof tot nadenken geven, tips over bewegen en 
nog veel meer onderwerpen die u als lezer kan inspireren tot het leiden 

van een gezond en positief leven. 

Wij zijn er voor u! 
Advertentie

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Bestel 
& geniet 

van:

Probeer nu 
5 maaltijden
voor € 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair 
ver rassen. Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 
vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in 
een proef pakket voor slechts € 19,95. 

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch? 

Leden van Benefi ts krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) 
en maak uw keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 
202-BENEFITS2022. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten. Kijk voor de overige voorwaarden op 
apetito-shop.nl/proefpakket. 

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

Wist u al dat wij regelmatig een nieuwsbrief sturen waarin 
de meest recente nieuwe kortingspartners voorbij komen en 
ook relevante informatie over actualiteiten? Heeft u zich nog 
niet aangemeld; ga dan naar www.bene-fits.nl en schrijf u in! 

Declaratie lidmaatschap aan CZ
Leden die CZ verzekerd zijn met een aanvullende verzekering 
leden, voorheen 50+, kunnen het lidmaatschapsgeld  
van BeneFits declareren bij CZ zorgverzekeringen. Deze 
vergoeding wordt naast de goede voorwaarden en korting 
op de zorgverzekering geboden. Let op; heeft u een andere 
aanvullende verzekering zoals Top, Plus, Jongeren, Tandarts, 
dan geldt dit aanbod voor 2022 in elk geval niet en komt u 
niet in aanmerking voor declaratie.

De kostenvergoeding declareren werkt heel eenvoudig.  
U vult DIT formulier in waarna u van ons een declaratiebrief 
ontvangt. Via de CZ app of per post stuurt u de brief naar 
CZ. 

Heeft u dit al gedaan, dan hoeft u niets te doen. Het formulier 
nogmaals invullen heeft geen zin. Heeft u nog geen reactie 
ontvangen, neem dan aub contact op met CZ.

Wilt u uitrekenen hoeveel premie u betaalt mét  
collectiviteitskorting? Klik dan hier! Overstappen loont,  
want naast een korting en een goede zorgverzekering krijgt 
u ook nog eens het lidmaatschap vergoed indien u kiest voor 
een aanvullende verzekering Leden.
 

met gezonde         groet vanBeneFits

www.bene-fits.nl

Veel leesplezier en inspiratie! 
Met liefdevolle groet,

team BeneFits

Heeft u onze mooie 

nieuwe ansichtkaart 

al gezien? 

Te leuk om niet  

te delen!
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BeneFits vandaag de dag

•  
 
 

 
ZIN OM OP VAKANTIE TE GAAN? 
    
 
 
 
 
 
 
 
NEEM DAN CONTACT OP: 
 

 

Uw Travelmanagers van Face2FaceTravel 

De Globetrotter 
 

Desirée en John van Dick 
Spilstraat 7, 6129 JE Urmond, Tel: 046 4261816 
E-mail: f2f@deglobetrotter.info 
www.face2facetravel.nl/desiree 
 
 
 

Maar u wilt NIET: 
* urenlang surfen op internet 
* lang wachten bij een reisbureau 
* risico’s lopen tijdens uw vakantie 

Maar u wilt WEL: 
* uitstekende en vooral persoonlijke service 
* dat rekening wordt gehouden met uw specifieke (zorg)wensen 
* bezoek aan huis op een tijdstip dat u schikt 
* betrouwbaar reisadvies met SGR-garantie 
* royale keuze uit Nederlandse, Belgische en Duitse aanbod  

Vakantie is…
      niet meer weten
                           welke dag het is

Colofon 
Het magazine van BeneFits informeert de leden, kortings-
partners en andere belangstellenden over de nieuwste 
kortingspartners en andere ontwikkelingen binnen en buiten 
BeneFits. Het blad is een digitale uitgave van BeneFits.  

Contactadres  BeneFits, Postbus 549, 6180 AA Elsloo
Bezoekadres  BeneFits, Watersley 34, 6132 KA Sittard 
E-mail  info@bene-fits.nl 
Website  www.bene-fits.nl 
Redactie  Sylvia Vranken en Aline Ploeg
Grafisch ontwerp  www.groenergras.com

Het overnemen van teksten of foto’s  is uitsluitend toegestaan 
met toestemming van de redactie. 

Het BeneFits ledenblad is het blad waarmee wij graag onze leden uitgebreid informeren over de voordelen 
van het lidmaatschap. Korting, service en zelfredzaamheid zijn onze sleutelwoorden.  

Zo is er een uitgebreid aanbod aan kortingspartners van winkels bij u in de buurt zoals de bakker of de slager. 
Maar ook diensten aan huis zoals de kapper, maaltijdservice of administratieve ondersteuners zitten in ons pakket. 

Handige duizendpoten helpen graag met klusjes in huis of maken uw tuin klaar voor het voorjaar. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze collectieve 
zorgverzekering van CZ waarbij u een mooie korting krijgt 
op de basis- en de aanvullende verzekering, maar ook ge-
bruik kunt maken van handige diensten die CZ speciaal voor 
haar klanten in het leven heeft geroepen, zoals chat met 
je verpleegkundige of bijvoorbeeld Skinvision, een app die 
een plekje op uw huid binnen 30 seconden kan scannen en 
aangeven of dit een verdacht plekje is. 

Contact en locatie
Heeft u vragen, dan beantwoorden wij die graag telefonisch 
of via mail tijdens kantooruren. Ons pand in Beek aan de 
Raadhuisstraat hebben wij inmiddels verlaten. Het aantal 
bezoeken was minimaal waardoor wij besloten hebben om 
voornamelijk online, telefonisch en aan huis te gaan werken. 
Om wel aan de behoefte te kunnen voldoen om een  
afspraak te kunnen maken en een fysieke vestiging te  
hebben, bent u voortaan wel op afspraak welkom in Sittard.  

Wij betrekken daar een kantoor op het prachtige terrein  
van Watersley. Het nieuwe adres is dan ook Watersley 34 
te Sittard. Het kantoor is gevestigd bij Praktijk EsSenSe, 
centrum voor bewustzijn, gezondheid en ontwikkeling. 
Bel of mail ons wel even vooraf zodat wij de tijd voor u 
kunnen nemen. 

Digitalisering met liefde
Ook BeneFits gaat mee met zijn tijd. In de afgelopen en 
komende periode zijn we druk bezig met een digitaliserings-
slag. Zo hebben we alle leden waarvan ons het mailadres 
nog niet bekend was, aangeschreven om dit alsnog door 
te geven. Het magazine verschijnt online zodat we de  
informatie beter up to date kunnen houden. Het zoeken  
van kortingspartners op de website www.bene-fits.nl is 
verbeterd waardoor het makkelijker is om de partners te 
vinden. Met meer dan 200 partners is het ondoenlijk om 
dit op papier overzichtelijk te houden, dus kiezen we voor 
een digitale zoekmachine. 

Ook sturen wij met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief 
en kunt u onze pagina op Facebook ‘liken’ waardoor u  
meteen op de hoogte bent van alle nieuwste ontwikkelingen. 

Natuurlijk blijven we wel zoals altijd ook bereikbaar voor 
de kwetsbare doelgroep die geen computer en/of internet 
heeft en helpen wij u iedereen zijn of haar weg te vinden.  
Zo zijn we ook bereikbaar op locatie, telefonisch en sturen 
we zeker nog informatie op papier voor hen die niet actief 
zijn op de digitale snelweg.

Graag staan wij voor u klaar om het leven
net ietsje gemakkelijker, fijner en gezonder

te maken! 

Ons kantoor op het prachtige terrein van Watersley

De grootste
   dienst
die je iemand kan
 bewijzen is om hem
 te helpen zichzelf
                       te helpen 

Advertentie

In dit nummer 
onder andere
3. We zijn er voor u!
4.  Colofon
5.  BeneFits vandaag de dag
8.  Lekker en gezond
11. Yoga, wat doet het met je?
12.  Hoe vind ik een kortingspartner
14.  Wandelen is gezond
16.  De ledenpassen en partners
20.  Gezondheidsvragen? Stel ze online of telefonisch
21.  Wie heb ik aan de lijn?
22. Aanmelden voor een lidmaatschap
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hellingbanen • aanpassingen badkamer • hellingbanen 

douchebak plaatsen muurbeugels • douchezitjes antislip 

maken van de douchebak • verhoogd toilet • traplift 

hellingbanen • verlagen douchebak plaatsen muurbeugels 

• douchezitjes antislip maken van de douchebak verhoogd 

toilet • traplift aanpassingen badkamer • hellingbanen 

douchebak plaatsen muurbeugels • douchezitjes antis-

lip maken van de douchebak • muurbeugels ver antislip 

hoogd toilet traplift antislip

hellingbanen • aanpassingen verlagen

Veilig thuis

WONINGAANPASSING & ADVIES

VEILIG THUIS

Langer thuis blijven wonen in uw vertrouwde omgeving, wij maken uw 
woning levensloopbestendig.  Met kleine aanpassingen, hulpmiddelen op maat 
of een verbouwing helpen wij u op weg naar een veilige en comfortabele woning. 

BEL 06 13 88 36 11 OF MAIL VEILIGTHUIS@DEKLUSSENBOX.NL 
OOK HET ADRES VOOR KLEINE KLUSJES EN ALGEHEEL ONDERHOUD VAN UW WONING!

Bijvoorbeeld:
• Montage hellingbanen 
 bij toegangsdeuren
• Aanpassingen badkamer, 
 verlagen douchebak
• Antislip maken douchebak
• Plaatsen muurbeugels en 
 douchezitjes
• Montage verhoogde toiletpot
• Installeren traplift

De voordelen voor u:
• 24/7 bereikbaar
• 10 % korting op uurtarief 
 via BeneFits
• Garantie op vakkundig 
 uitgevoerde werkzaamheden

• Gratis advies! 
 Bel: 06 13 88 36 11 of mail 
 veiligthuis@deklussenbox.nl

24/7

GRATIS
ADVIES

BADKAMER

AANPASSING 

IN ÉÉN DAG

VOOR

NA

Advertentie

Levensloopbestendige woning

 
 

 
Bent u slecht ter 
been? Yvonne 
Reinders van 
“SALON van VON” 
komt voor uw 
haarverzorging en 
manicure bij u aan  
huis. Ruime 
ervaring met 
mensen die net iets 
meer aandacht 
nodig hebben zoals 
ouderen en zieken. 
Dit alles tegen heel 
aantrekkelijke 
tarieven!!! 
 

 
Korting; een leuke attentie bij iedere 5e 

behandeling. 
yreinders@home.nl 
Westelijke Mijnstreek en Parkstad in een 
omtrek tot 15 kilometer vanaf Spaubeek 
Telefoon: 06-14256315 

Bel Lindsy de consulent 
in regio Limburg

Lindsy Gabriel  046 – 2031566

Bezoekadres: Rijksweg Centrum 66 Geleen 
www.60plusrelatie.nl

Relatie
Plus6

Wij vinden voor jou een partner!
Je bent vitaal, jong van geest en inmiddels de 60 jaar 

gepasseerd en je staat open voor een "nieuwe" relatie. 

Iemand om samen leuke dingen mee te ondernemen, 
samen die mooie reis maken die er nooit van gekomen is, 

op de e-bike een �etstocht door 
Limburgse landschappene of gewoon lekker genieten in 

de tuin. Iemand waarmee je op een mooie manier alles uit 
het leven wilt halen. 

Laat het zoeken naar de juiste partner over aan 
dé specialist op dit gebied: 60PlusRelatie. 

Weer samen genieten!

Bij ons weet je zeker dat je met 
ongebonden singles te maken hebt, 
die ook serieus zijn en op zoek naar 

een nieuwe relatie. 

Met de toename van 65-plussers worden comfortabele en 
veilige woningen van steeds groter belang. Met de huidige 
ontwikkelingen binnen de zorg blijven ouderen steeds  
langer thuis wonen. Door gerichte aanpassingen  
binnen een woning zorgt u voor een levensloop- 
bestendige woning waar u veilig en bovenal comfortabel 
oud kan worden. Veilig Thuis denkt daarin met u mee.

Wat is levensloopbestendig wonen?
Veilig Thuis heeft zich gespecialiseerd in de woonwensen 
van 55-plussers. Naarmate u ouder wordt, slecht ter been 
bent of een andere fysieke aandoening heeft is het  
noodzakelijk om uw woning te voorzien van extra comfort 
en veiligheid. Dit noemen we levensloopbestendig wonen. 
Door te investeren in woningaanpassingen wordt de 
levenskwaliteit aanzienlijk verbeterd. Zo kunnen ouderen 
zelfstandig thuis blijven wonen in een comfortabele en  
veilige woning. Investeer in een comfortabele toekomst, 
Veilig Thuis past uw woning geheel voor u aan.

Badkamer en toilet 
Belangrijke ruimtes in huis zijn de badkamer en het toilet. 
Plekken waar u zich kunt ontspannen maar ook zijn dit  
ruimtes waar bij ouderen de meeste ongelukken gebeuren. 

Een te hoge instapdouche of een te lage WC-pot kunnen 
al snel valpartijen veroorzaken. Daarom een aantal  
aanpassingen gericht op valpreventie, veiligheid en comfort 
in de badkamer en het toilet:
• Verhoogd toilet
• Ergonomische kranen
• Thermostaatkraan douche
• Veilige douchecabines
• Wandbeugels
• Antislip douchebak
• Bad vervangen door douche

Meer weten over het levensloopbestendig maken
van uw woning? 
Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek. 
De adviseur van Veilig thuis komt vrijblijvend bij u thuis 
kijken naar de mogelijkheden passend bij uw woning.

Met vriendelijke groet,

De klussenbox, Harold van Aken
telefoonnummer: 06 13 88 36 11

SERVICE - ONDERHOUD - PROJECTEN
Specialist in levensloopbestendig wonen

Advertenties

Advertorial
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Veganistisch, wat is dit en is dit gezond?
Als je veganistisch eet, eet je 100% plantaardig. Je eet 
helemaal geen dierlijke prodcuten. Ik eet dus geen vlees, vis 
en andere dierlijke producten als eieren en melk. Daarnaast 
draag ik als veganist ook geen kleding met dierlijke
producten als leer en zijde en zijn de cosmetica, shampoo
en wasmiddel die ik gebruik dierproefvrij. 

Hoe lang ben je al veganist en hoe ben je hiertoe
gekomen?
Op mijn tiende besloot ik om geen vlees meer te eten, nadat 
ik een foto zag van varkens in de veehouderij. Daar schrok ik 
zo van - ik wist niet dat dieren voor vlees zo leefden - dus ik 
besloot om vegetariër te worden. Omdat ik het zielig vond 
voor de dieren.

Mijn ouders vonden het goed, maar maakten zich een beetje 
zorgen om mijn gezondheid. De huisarts wist mijn ouders 
echter toen al te vertellen dat ik waarschijnlijk gezonder ben 
dan een vleeseter, vanwege onder andere de antibiotica, 
die aan de dieren wordt gegeven. Dus waren mijn ouders 
gerustgesteld.

Ik ging me ook verdiepen in hoe het er aan toe gaat in de 
melk- en eierindustrie. Koeien geven alleen maar melk als ze 
eerst een kalfje hebben gekregen. Het kalfje wordt meestal 
meteen na de geboorte bij de moeder weggehaald en krijgt 
kunstmelk te drinken. Bij de eierindustrie worden jaarlijks 
in Nederland zo'n 35 miljoen haantjes uitgebroed, die  
waardeloos zijn voor de eierindustrie. Die worden dan ook 
direct door de schredder gehaald of vergast.  Daarom  
besloot op mijn 19de helemaal geen dierlijke producten meer 
te gebruiken. 
 
Inmiddels ben ik blij vanwege het dierenleed, maar ook 
voor de wereldvoedselverdeling, het milieu en mijn eigen 
gezondheid, dat ik geen dierlijke producten meer gebruik.
   
Is het moeilijk om geen vees, vis of zuivel te eten?
Ik vind van niet, maar ik doe het dan ook al heel erg lang.  
Ik kook zelfs mijn hele zelfstandige leven veganistisch,  
vanaf dat ik op kamers ging.

Toen ik pas vegetarier werd, 37 jaar geleden, was het voor 
mijn moeder wel moeilijk om te bedenken wat ze voor mij 
zou kunnen maken. Er waren nog geen vleesvervangers. 

Lekker en gezond eten
 Met veganisme in hart en nieren weet Aline als geen ander hoe het is om gezond te eten.

Is dierenwelzijn haar voornaamste reden om plantaardig te eten, ook voor haar gezondheid is ze blij! 
Hieronder vertelt ze over 37 jaar vegetarier zijn en geeft ze tips. 

Dit heb je nodig voor 4 personen
• een beetje olie om in te bakken
• 1 ui, grof gesnipperd
•  2 teentjes knoflook, geperst
• 1 dikke of 2 dunne preien, het witte gedeelte in ringen
• 1 rode paprika, in stukjes
• 150 gram diepvrieserwten
• 2 blikken tomatenblokjes
• 1 blik kokosmelk
• 400 gram volkoren pasta, ik nam biologische rigatoni
• 1 volle eetlepel rode curry pasta, ik nam die van Fairtrade
• 1 biologisch bouillonblokje
• een handvol cherrytomaatjes
• 1 beetje citroensap (hoef niet)
•  (Herbamare)zout en versgemalen zwarte peper 

naar smaak

En zo maak je het!
Verhit de olie en bak de rode ui glazig. Voeg de knoflook, 
prei, paprika en erwten toe en bak nog twee minuten. 
Vervolgens doe je de tomatenblokjes, kokosmelk, pasta, 
de rode curry pasta en het bouillonblokje, het citroensap 
én een blikje gevuld met kraanwater bij. kook ongeveer 25 
minuten Proef tussendoor, aangezien elke pasta een andere 
kooktijd heeft. Roer af en toe in de pan, zodat je gerecht 
niet aan de bodem blijft plakken. Voeg er de laatste minuten 
de cherrytomaatjes toe. Breng op smaak met (Herbamare)
zout en versgemalen zwarte peper.

Recept

Romige
éénpans-pasta

Alleen een blok tofu, maar mijn moeder wist destijds niet zo 
goed wat ze daarmee moest. Dus at ik gekookte aardappels 
met groenten. Vond ik helemaal niet lekker! Inmiddels eet ik 
trouwens heel graag tofu.

Tot mijn grote vreugde wordt het aanbod in de supermarkt 
steeds groter.  Er is steeds meer aandacht voor 
plantaardige voeding en steeds meer bedrijven  
hebben vegetarische en plantaardige producten in hun  
assortiment. Zo hebben Kips en Unox een heerlijke vega 
paté, Mora kipcorn en kroketten,  Iglo vegetarisch gehakt  
en balletjes, Knorr allerlei maaltijden en zijn er zelfs   
veganstische Magnums, Cornetto's en Ben & Jerry-ijs te 
koop in de supermarkt. Je kunt voor kaas ook vervangers 
kopen in de supermarkt. 

Wat doe jij om gezond te leven? 
Het is een misverstand dat plantaardig eten áltijd gezond 
is. Ik kan als veganist ook heel vaak ongezonde dingen als 
plantaardige kroketten en magnums eten. Op zijn tijd vind 
ik dat superlekker. 

Plantaardige voeding voorziet je in alle vitaminen en 
mineralen die je nodig hebt. Behalve in vitamine B12. 
Daar kun je een tekort aan krijgen, dus daarvan slik ik uit 
voorzorg een vitaminepil.

Ik eet graag zo puur mogelijk. Weinig vooraf bewerkte 
producten en volkoren pasta, zilvervliesrijst. Als de prijs het 
toelaat, kies ik voor biologisch.   

Heb je nog tips?
Omdat heel veel merkenveganistische producten in hun 
assortiment hebben, is het best gemakkelijk om plantaardig 
te eten.

Op de site van de meeste supermarkten vind je allerlei  
vegetarische en veganistische recepten. En als je online 
boodschappen doet, kun je zelfs aanvinken dat je alleen 
vegatarisch of veganistische producten zoekt.

Je kunt altijd eens een kijkje nemen op mijn blog. Daar vind 
je lekkere en eenvoudige recepten!

                      Balen...
      buiten mij is er
          niets lekkers in huis
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Samen werken we aan meer 
rust en overzicht in uw leven.

Of u nu veel tijd kwijt bent aan het opruimen van of het 
zoeken naar spullen in huis, u moeite heeft met het op orde 
houden van uw administratie of u niet kunt bepalen welke 
spullen u meeneemt in het geval van een verhuizing...

Samen werken we naar een toekomstbestendige oplossing 
waarin u meer rust ervaart en weer overzicht en grip heeft 
op uw spullen, administratie en/of woonomgeving.

Zet de eerste stap en neem contact op voor een gratis  
kennismakingsgesprek. Als lid van BeneFits ontvangt u 
10% korting op de afgenomen diensten.

NU OOK

NABESTAANDEN-

BEGELEIDING

ordenjeleven.nl  •  info@ordenjeleven.nl  •  06 - 36518120

Advertentie

Advertentie

Met een simpele druk op de draadloze alarmknop wordt 

direct hulpverlening ingeroepen, en komt een handsfree 

spreek-luisterverbinding tot stand met een 24 uurs bemande 

zorgalarmcentrale. Conform vooraf gemaakte afspraken 

wordt indien nodig familie, mantelzorg, buren of thuiszorg 

gewaarschuwd.

Het personenalarmeringssysteem voldoet aan de hoogste 

kwaliteit standaarden klasse I voor personenalarmerings-

systemen.

De Personenalarmering van Comsec safe biedt voor cliënten 

onderstaande voordelen.

•  Aansluiting op een 24 uurs / 365 dagen bemande 

professionele zorgmeldkamer

• Mogelijkheid om zender zowel om pols en hals te dragen

•  Eigen montage en duidelijke uitleg inbegrepen

•  Maandelijks opzegbaar

•  5 jaar volledige garantie

•  Eigen 24 uurs servicedienst

Investering:

U betaald € 17,50 per maand voor het gebruik van het 

personenalarm en de aansluiting bij de alarmcentrale.  

De éénmalige installatiekosten van het systeem bij u thuis 

bedraagt € 39,50 inclusief BTW

Personenalarmering
Comsec safe

Het personenalarmeringssysteem van 

Comsec safe kan in elke woning  

gebruikt worden. Zelfs zonder vaste 

telefoonaansluiting is dit mogelijk.

Comsec safe B.V. • Aan de Heijgraef 5 6161 DK Geleen • Tel. 046-42 35 100 • info@comsecsafe.nl • www.comsecsafe.nl

Bel voor vrijblijvend advies of informatie met:

Yoga, wat doet het met je? 
Yoga, wat is dit eigenlijk? Er zijn vele vormen van Yoga en in de Westerse cultuur zien we Yoga

als een vorm van ontspanningsoefeningen die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven 
opgebouwde spanningen. 

Wat is yoga? 
Yoga betekent letterlijk "verbinden". Verbinden van lichaam 
en geest.  
 
Wie ben je en welke vorm van yoga doceer je? 
Mijn naam is Niki van Bommel-Vos, woonachtig in 
Munstergeleen, partner van Bram en word binnenkort voor 
de tweede keer mama. Sinds tien jaar ben ik werkzaam 
als geregistreerd verpleegkundige en ben ik altijd 
geïnteresseerd geweest in gezondheid. Vijf jaar geleden 
heb ik mij verder ontwikkeld in de complementaire zorg en 
ben ik ook werkzaam als natuurgeneeskundig therapeut. 
Daarnaast ben ik een fervent yoga beoefenaar en deel 
mijn kennis en ervaringen omtrent fysieke en emotionele 
gezondheid graag met anderen. Ik heb twee bedrijven: 
Praktijk Niki van Bommel, voor complementaire zorg en 
yoga, gelegen op Watersley Sports & Talentpark te Sittard 
en Niki van Bommel Zorg voor verpleegkundige zorg en 
kwaliteitsprojecten. Ik doceer ashtanga based yoga, easy 
flow yoga, meditatie en yoga voor mensen met een speciale 
zorgbehoefte op het gebied van lichamelijk en/of psychisch 
welbevinden. 
 
Hoe vaak ‘doe je aan yoga’? 
Dagelijks beoefen ik yoga in de vorm van fysieke houdingen, 
meditatie en/of ademhalingsoefeningen. 
 
Wat levert het je op? 
Door dagelijks bewust te voelen hoe het met me gaat, weet 
ik beter wat ik nodig heb. Iedere dag is anders en dat kan 
ervoor zorgen dat ik aanpassingen in mijn dag aanbreng. 
Door s'ochtends en s'avonds contact te maken met mijn 
lichaam, gedachten en emoties ervaar ik meer balans in mijn 
leven. Tevens geeft het me een sterk en gezond lichaam. Ik 
voel me goed en kan daardoor alle rollen in mijn leven op een 
fijne manier invulling geven. 
 
Als je boven de 65 bent, kun je dan ook iets doen 
aan yoga? 
Yoga is voor iedereen. Juist door yoga met regelmaat te 
beoefenen leer je jezelf nog beter kennen. Je lichaam wordt 
er sterker en flexibeler door. Naast fysieke gezondheid, werk 
je ook aan mentale en emotionele gezondheid. Je leert je 
eigen patronen en gezondheid beter kennen en werkt aan de 
acceptatie hiervan. Yoga gaat om verbinding, gezondheid en 
bewustwording. Je hoeft niks te bewijzen of bereiken.  

Heb je tips voor gezond leven? 
Naast de bekende gezondheidsadviezen rondom gezonde 
voeding, voldoende slaap, rust en ontspanning en een 
actieve leefstijl, is het belangrijk om te genieten van je leven 
en je relaties. Samen lachen, de luchtigheid in en dankbaar 
zijn voor wat het leven ons allemaal brengt, dragen mijns 
inziens bij aan een gezond en betekenisvol leven. 

Praktijk Niki van Bommel
~ verbonden aan praktijk EsSenSe ~
Watersley 34, 6132 KA Sittard
06 29 19 43 48
niki@praktijknikivanbommel.nl 

Yoga gaat om verbinding, 
gezondheid en 

bewustwording.
Je hoeft niks te bewijzen

of bereiken  
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      Als je zoekt naar wat je mist, vind je leegte.
Richt op wat je wilt hebben
                           en je vindt rijkdom

Hoe vind ik
een kortingspartner?

Er zijn meer dan 200 kortingspartners actief aan de slag voor u als lid van BeneFits.
Hoe vindt u nu wie of wat u zoekt?

Hoe werkt het?
Op de website is er een speciale zoekfunctie gemaakt. Klik hier om naar de site te gaan om te zoeken. 
Vul in wie, wat of waar u zoekt in het invulveld ‘zoek’.

Voorbeeld 1
ik zoek een kapper aan huis in Geleen. 
Vul bij ‘zoeken’ het woord 'kapper' in en u vindt alle kappers. 

Voorbeeld 2
ik wil graag weten wie in mijn woonplaats diensten levert. 
Vul bij ‘zoeken’ het woord 'Stein' in en u vindt alle  
kortingspartners uit Stein.

Een overzicht van
onze kortingspartners

in categorieën
Korting aan de kassa
Met het ledenpasje van BeneFits krijgt u contante korting 
aan de kassa bij heel veel verschillende kortingspartners.  
Denk maar aan korting  bij de bakker, sportwinkels,  
de slagerij, audicien, opticien en diverse kledingwinkels. 

Diensten in en om het huis
In de rubriek diensten aan huis vindt u kortingspartners die 
u een handje kunnen helpen zodat u op een prettige manier 
langer zelfstandig kunt blijven wonen. Van het bezorgen 
van maaltijden, boodschappen doen tot klusjes in en om het 
huis. Maar ook voor begeleiding naar het ziekenhuis kunt 
u hulp vragen. Wij helpen u om een gepaste oplossing te 
vinden. 

Verder zijn er ook allerlei diensten die bij u aan huis worden 
geleverd. Denkend aan pedicures, mobiele kapsters,  
opticiens, stomerij en wasserij aan huis of een glazen-
wasser. U hoeft de deur niet uit, want u wordt direct aan 
huis geholpen. 

Heeft u hulp nodig bij u administratie? Ook daar heeft  
BeneFits een oplossing voor. Mocht u behoefte hebben aan 
service die u niet kan terugvinden in het dienstenaanbod, 
laat ons dit weten en wij proberen het alsnog voor u te 
regelen. 

Voordeling verzekerd  
via BeneFits  
Het is verstandig om voor een aantal 
dingen goed verzekerd te zijn. Voor 
onze leden hebben we bij  een aantal  
organisaties op dit gebied korting voor 
u geregeld. Want bent u CZ verzekerd, 
dan krijgt u als lid maar liefst 2,5 % 
korting op de basisverzekering en 5% 
korting op aanvullende verzekering.

Wilt u weten of u al korting krijgt? 
Kijk dan op de polis, hierop vindt u of u 
aangesloten bent bij het collectief van 
Stichting BeneFits. Bent u al lid maar 
ontvangt u nog geen korting, bel dan 
046-2040628 en wij regelen de rest. 

Zorg en Welzijn
Iedereen wil graag langer zelfstandiger wonen, maar soms 
gaat dat niet altijd even makkelijk. Het is daarom belangrijk 
dat er goed wordt gekeken naar het financiële plaatje en 
dat u ook ondersteund wordt hierin als u daar behoefte aan 
heeft. 

Er moeten een aantal zaken goed geregeld worden, zoals 
hulp bij persoonlijke verzorging of hulp bij het  
huishouden. Dit kunt u zelf regelen maar ook laten doen 
door een professional. Heeft u daar hulp bij nodig, op onze 
website vindt u diverse leveranciers die u hierbij kunnen 
ondersteunen.

Fit met BeneFits
Blijven bewegen is voor iedereen van groot belang.  
Regelmatig bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. 
Even lekker sporten in de sportschool of een paar  
baantjes zwemmen is voor iedereen goed. Voor senioren 
zijn er speciale uren gereserveerd met extra aandacht en  
begeleiding. Hierbij kunt u ook nog profiteren van leuke 
kortingen. Op onze website kunt u zien bij welke sport- 
gelegenheden u terecht kunt. 

Het zoekresultaat Het zoekresultaat
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Wandelen is gezond! 
Onderstaand artikel is een artikel over de waarde van wandelen en is deels overgenomen van de website

allesoversport.nl. De nationale wandelmonitor laat zien dat ongeveer 11 miljoen Nederlanders weleens wandelen
voor hun plezier: dat leverde in 2018 maar liefst 423,5 miljoen wandelingen op! 

De mentale effecten van wandelen
Onderzoek van Kelly uit 2018 stelt dat bewijs voor het  
effect van wandelen op de mentale gezondheid groeit, 
maar nog gefragmenteerd en onvolledig is. Alvast enkele 
uitkomsten:
•  Angstige en depressieve gevoelens nemen af door  

wandelen (Kelly e.a., 2018) omdat het stresshormoon 
cortisol daalt. Tijdens het wandelen maakt je lichaam 
endorfine en serotonine aan. Deze hormonen zorgen 
ervoor dat je een blij en ontspannen gevoel krijgt. Er zijn 
onderzoekers die stellen dat wandelen ongerustheid, 
angst en stress vermindert en bijdraagt aan psychologisch 
welzijn. Maar de uitkomsten verschillen wat betreft de 
mate van effectiviteit.

•  Effecten van wandelen op cognitieve functies zijn onder 
andere remming op negativiteit en stress (inhibitie) en 
verbetering van het geheugen. Erik Scherder stelde in 
2017 dat de wandelaar minimaal een half uur moet 
doorstappen (niet slenteren) om mentale effecten te zien 
en liever nog drie kwartier.

•  Ook zegt Scherder: wandelen stimuleert het brein en 
maakt je productiever en creatiever. Oppezzo & Schwartz 
(2014) lieten zien dat proefpersonen die wandelden beter 
scoorden op creativiteitstests (divergent denken = nieuwe 
oplossingen vinden) dan hun collega’s die waren blijven 
zitten.

•  De locatie van wandelen heeft impact op de mate waarin 
verschillende mentale effecten optreden. Een wandeling 
door de natuur heeft op diverse indicatoren meer effect 
dan een wandeling door een stedelijke omgeving: 
bijvoorbeeld betere concentratie, snellere reactietijden 
(Beute & van den Berg, 2019), meer aandacht en meer 
ruimtelijk werkgeheugen (Schutte e.a., 2017).

De sociale effecten van wandelen
Wandelen is een sociale activiteit die je vaak met mensen 
samen doet en waarbij je andere mensen tegenkomt en 
ontmoet. Wat voor sociale effecten levert wandelen op?
•  Wandelen draagt bij aan het voorkomen van sociale  

isolatie en eenzaamheid. Maar ook hier laten onderzoeks-
resultaten verschillen zien in effectiviteit (Kelly e.a., 2018).

•  Kwalitatief goede mogelijkheden om je lopend te  
verplaatsen en een aantrekkelijke openbare ruimte, blijken 
te leiden tot meer sociale contacten (Lelieveld e.a., 2018).

•  Er is een verband tussen voetgangersvriendelijkheid en 
het gevoel van veiligheid op straat. Dit heeft weer effect 
op woningprijzen, aantal executieverkopen en criminaliteit 
(Lelieveld e.a., 2018).

•  De aanwezigheid van andere mensen op straat vermindert 
angstgevoelens. Er is sprake van een zelfversterkend  
effect van sociale veiligheid. Grotere sociale veiligheid 
leidt tot meer voetgangers, wat leidt tot grotere sociale 
veiligheid (Lelieveld e.a., 2018).

•  Als je samen met iemand anders wandelt, blijk je 
(onbedoeld) hetzelfde ritme aan te nemen (Yun e.a., 2012). 
Synchroon bewegen is een basis voor interpersoonlijke 
interactie, die correleert met enkele sociale karakter-
trekken van je persoonlijkheid. Yun e.a. (2012) schrijven 
dat denkbeelden en gevoelens meer op elkaar worden 
afgestemd en welwillendheid tot samenwerken en elkaar 
helpen toeneemt.

Wandelen in tijden van Corona
Uit onderzoek van Stichting Wandelnet blijkt dat 72% van 
de respondenten vaker een rondje loopt vanuit huis dan 
voor de Coronacrisis. De belangrijkste redenen om te gaan 
wandelen nu zijn om fit en gezond te worden of te blijven, 
voor ontspanning en om ‘er even tussenuit’ te gaan. 

De lichamelijke effecten van wandelen
Wandelen is voldoende intensief om mee te tellen voor het 
halen van de beweegrichtlijnen. 150 Minuten of meer 
wandelen per week leidt daarom volgens de Gezondheids-
raad tot een aantoonbaar effect op:
• lagere bloeddruk, vetmassa, buikomvang
• lager gewicht
•  betere opname van (brand)stoffen uit het bloed 

(grotere insulinegevoeligheid)
• grotere spierkracht (bij ouderen)
• hogere vetvrije massa, lees meer spiermassa (bij ouderen)
• hogere loopsnelheid (bij ouderen)
• minder fracturen (bij ouderen)
• slaapkwaliteit

Het halen van de beweegrichtlijnen hangt bovendien samen 
met een aantoonbaar kleiner risico op:
• depressieve symptomen
• hart- en vaatziekten
• darmkanker
• borstkanker
• diabetes
•  cognitieve achteruitgang/dementie/alzheimer 

(bij ouderen)
• (heup)fracturen (bij ouderen)
• lichamelijke beperkingen (bij ouderen)
• vroegtijdig overlijden (Kelly e.a., 2014)  Wandelen 

      is even
alles laten lopen
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De ledenpassen en partners
BeneFits is ruim 10 jaar actief en er zijn inmiddels meer dan 30.000  ledenpassen in omloop. 

Naast het particuliere gebruik kiezen diverse organisaties er bewust voor om de ledenpas te  ‘verstrekken’, 
ieder met een eigen motivatie.

Alle BeneFitspashouders kunnen gebruik maken van hetzelfde pakket en genieten overal gelijke kortingen. Een BeneFitspas is 
duidelijk herkenbaar aan de achterzijde die van elke pas gelijk is en waar het BeneFitslogo op vermeld staat! De voorzijde van 
de ledenpas is echter per organisatie uniek en duidelijk herkenbaar door de naam en het logo van deze organisatie. 

Waarom kiest
Gemeente Meerssen

voor BeneFits?
Armoede is een complex vraagstuk wat alleen gezamenlijk aan te pakken is, 

Gemeente Meerssen kan dat niet alleen. Vaak veroorzaakt armoede ook andere problemen, zoals eenzaamheid,  
uitsluiting of het gevoel er niet bij te horen. Gemeente Meerssen wil zich vooral op dat welzijnsaspect richten; 

het is onze ambitie dat elke inwoner welzijn kan ervaren in zijn of haar eigen leefomgeving. 

Servicepas Gemeente Meerssen
Inwoners van de Gemeente Meerssen kunnen gebruik  
maken van deze pas en genieten van het lokale aanbod aan 
kortingspartners. Ook ondersteunt deze pas de burgers in 
de zelfredzaamheid en zullen er in de toekomst voor 
kwetsbare burgers speciale regelingen getroffen worden
ter verstrekking van deze pas. 

ServicePlusAbonnement van Vivantes
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie. Ook 
medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas gebruik 
maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

Zaam Wonen ledenpas
Deze pas is verstrekt als blijk van waardering aan alle 
huurders die 55 jaar en ouder zijn en huren bij deze 
woningbouwcorporatie.. 

Zorg Groep Beek ledenpas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie.  
Ook medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas  
gebruik maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

Zuyderland ServicePas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie.  
Een verlengstuk van het al uitgebreide aanbod aan zorg 
welke Zuyderland biedt. Daarnaast stimuleert deze pas tot 
het kopen bij lokale ondernemers en kunnen leden gebruik 
maken van het interessante aanbod aan kortingspartners. 

BeneFits ledenpas
Graag verbinden wij mensen aan elkaar en mensen aan 
organisaties zodat zij worden geholpen in hun zelfredzaam-
heid. Ook bevorderen wij graag uw koopkracht door de 
interessante kortingen. Zodat het leven net ietsje
gemakkelijker en goedkoper wordt. 

IZT-Limburg ledenpas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie. Ook 
medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas gebruik 
maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

Mantelzorg 
Mantelzorgers van cliënten uit de gemeente Stein gebruiken 
deze pas ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid in de thuissituatie..

Mijn BeneFitspas Sittard-Geleen
Inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen kunnen gebruik 
maken van deze pas en genieten van het lokale aanbod aan 
kortingspartners. Ook ondersteunt deze pas de burgers in 
hun zelfredzaamheid en kunnen minima gebruik maken van 
bijzondere bijstand ter verstrekking van deze pas.  

NivoZorgServicepas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie. Ook 
medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas gebruik 
maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

ServicePas
www.bene

-fits.nl

Gemeente Meerssen

ServicePlu
sAbonnem

ent

Wilt u meer weten over ons ServicePlusAbonnement?

Bel dan 046 457 08 60 of mail naar bdz�vivantes.nl

Tel. 046 428 08 27  •  www.izt-limburg.nl

LEDENPAS

Thuiszor
g

www.zorggroep-beek.nl
www.bene-fits.nl  T  046-2040628  Postbus 549  6180 AA  Elsloo (LB)

mijn BeneFitspas

Sittard-Geleenmijn BeneFitspas

Sittard-Geleen

Waarom kiest
Gemeente Sittard-Geleen

voor BeneFits?
Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving.  En hoe fijn kan het zijn als je daarbij een handje 

wordt geholpen. Benefits steekt zo’n handje uit naar de inwoners van onze gemeente en dat ondersteunt 
de gemeente Sittard-Geleen. 

Zelfredzaamheid is hierbij heel belangrijk en BeneFits draagt hier een steentje 
aan bij. BeneFits geeft huishoudens met minder financiële middelen extra steun 
door middel van de BeneFits pas en helpt hiermee Gemeente Meerssen om haar 
ambitie te verwezenlijken.

Claire Smeets, 
Beleidsmedewerker Sociaal en Maatschappelijk Domein,
Gemeente Meersen

Het zou heel jammer als niet alle inwoners van de 
voordelen van de pas gebruik kunnen maken.

Voor mensen met een laag inkomen kan de bijdrage 
die voor het gebruik van de BeneFitspas net te 
veel zijn.

De gemeente Sittard-Geleen helpt daarbij graag!
 
Lisette van de Gazelle,  
beleidsmedewerker cluster Sociale Zaken,
Gemeente Sittard-Geleen 
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Een voordeurbel met beeldscherm; Personenalarmering, 
waarmee mantelzorgers in geval van een noodsituatie 
gewaarschuwd kunnen worden; een sensor waarmee de 
lichten in de woonkamer automatisch aanspringen; 
gordijnen die met één druk op de knop dicht gaan. 

Zomaar een willekeurige greep uit het brede scala aan 
slimme oplossingen van ComfoCare in Spaubeek, die de 
veiligheid en het comfort in huis verhogen. Het overheids- 
beleid in Nederland is erop gericht om ouderen zo lang 
mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, 
waar nodig met ondersteuning van mantelzorgers. 

“Die maatschappelijke trend is onomkeerbaar en stelt 
ouderen vroeg of laat voor de vraag: hoe richt ik mijn huis 
zo comfortabel en zo veilig mogelijk in, zodat ik tot in lengte 
van jaren met een gerust gevoel thuis kan blijven wonen?”, 
stelt John Claassens, directeur van ComfoCare in Spaubeek. 
“Het is ons streven om mensen zoveel mogelijk te ontzorgen 
en hen een comfortabele, veilige en levensloopbestendige 
woonomgeving te bieden met behulp van slimme hulp- 
middelen.  

Wij komen graag bij de mensen thuis om hun woon-
omstandigheden en wensen te inventariseren en zo  
optimaal mogelijke oplossingen  aan te bieden, die  
aansluiten op hun specifieke behoeftes. Wij zorgen ook voor 
de installatie en geven heldere uitleg in begrijpelijk taal.” 

Het in 2017 opgerichte bedrijf merkt dat het met zijn 
slimme oplossingen en diensten beantwoord aan de 
groeiende behoefte onder met name thuiswonende 
ouderen. Vandaag de dag zijn er vele technische 
hulpmiddelen die het woongenot, het comfort en de  
veiligheid in en om het huis verhogen. John Claassens:  
“Wij kunnen  bijvoorbeeld het huidige slot van de voordeur 
vervangen door een slim codeslot dat veel veiliger is dan
een traditioneel sleutelkastje en in gebruik zelfs 
gemakkelijker is.”

Bent u door het lezen van dit artikel benieuwd geworden wat 
ComfoCare voor u kan betekenen? Neem een kijkje op de 
website of bel ons voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

De slimme oplossingen
van ComfoCare

“Het is ons streven om mensen 
zoveel mogelijk te ontzorgen"

John Claassens,
directeur van ComfoCare

	

Advertentie

Advertentie

Advertorial
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VOORKOM
LETSEL
DOOR
STRUIKELEN
Muurbeugels bevorderen
de veiligheid van uw
badkamer

Blijf langer en veiliger in uw eigen
huis wonen met behulp van aan-
passingen in uw woning. 

Trapliften, hellingbanen,
badkameraanpassing en
advies woningaanpassing.

MONTAGE
AL VANAF
€ 69,-
inclusief beugel

Snelle service via

WhatsApp Berkenboslaan 8, Beek
Tel. 06 - 13 88 36 11

OOK VOOR LEKKAGES 
EN KLEINE KLUSSEN

Wie heb ik aan de lijn? 
Graag stellen wij onze telefonistes aan u voor. 

Advertentie

Mijn naam is Ilse, ik woon in Geleen samen met mijn man, 
twee zonen en een hond. Ik werk sinds 2012 bij Standby 
Secretaresse Service in Beek. In mijn vrije tijd geef ik hoc-
keytrainingen bij HC Scoop in Sittard, ga graag met vrienden 
uiteten of naar de bioscoop. 

Hallo allemaal, mijn naam is Sonja. Ik woon in Hulsberg en 
werk sinds 2007 met veel plezier bij Standby Secretaresse 
Service in Beek. In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn 
hond Egel, ben ik met regelmaat te vinden in de bioscoop 
en zing ik graag in mijn favoriete muziekcafé Café Classic in 
Valkenburg. 

Hallo lieve mensen, mijn naam is Bertie. Ik woon in  
Neerbeek en ben trotse oma van 2 kleinkinderen. In mijn  
vrije tijd sport ik graag. Bewegen is voor mij heel belangrijk, 
ik krijg er energie van. Ook houd ik van gezond en lekker 
koken. Willen jullie iets vragen of hebben jullie hulp nodig,  
bel gerust! 

Ik wil me graag aan u voorstellen, ik ben Anouk Stevens.  
Ik hou van lekker eten en gezellig winkelen met mijn dochter. 
Rust, regelmaat en genoeg beweging zorgt dat ik bewust 
omga met mijn gezondheid. Ik vind het leuk om andere  
mensen te helpen en dus past het werk dat ik doe uitstekend 
bij mij. Ik ga graag voor jullie aan de slag en hoop jullie een 
keer aan de telefoon te mogen begroeten. Ilse, Sonja, Anouk en Bertie

CZ Zorgteam
U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen

die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

Bel (013) 594 91 10: Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur.

U kunt uw vraag ook online stellen via deze link.

Service voor
CZ verzekerden

Onze collectiviteitspartner CZ biedt een aantal waardevolle diensten voor CZ verzekerden. 

Tip 1
 App de verpleegkundige

voor advies

Vraag over uw gezondheid? Of twijfelt u of u 
naar de dokter moet? Krijg direct advies van 

een verpleegkundige via de chat.

Klik hier voor meer informatie over het appen 
met een verpleegkundige. 

Bellen kan ook,
088 555 77 77

Gezondheidsvragen? Stel ze online of telefonisch
Vragen over uw gezondheid, maar blijft u liever thuis? Stel ze gewoon online. Een veilig gevoel.

Tip 2
 Bel of mail een

medisch specialist

Twijfels of onzekerheid over uw diagnose
of behandeling, maar kunt u even niet terecht 

in het ziekenhuis?

Klik hier om uw vraag online te stellen
aan een medisch specialist.

Bellen kan ook,
 085 500 05 11

Tip 3
  Check uw huid
met SkinVision

Een verdachte plek op uw huid? Met de 
SkinVision app weet u binnen 30 seconden of 

een plekje ook echt verdacht is of niet.

Klik hier voor meer informatie
over de SkinVision app 

Tip 4
 Volg een online

GGZ behandeling

Hebt u een verwijzing van uw (huis)arts voor 
psychologische hulp? En kunt u niet naar 

buiten of moet u te lang wachten voor u hulp 
kunt krijgen? Volg een online behandeling.

Klik hier om de mogelijkheden
te bekijken.

Mooiekorting opuw cz zorg-verzekering
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https://www.cz.nl/zorgadvies/zorg-regelen/zorgteam/contact-met-een-adviseur-van-het-cz-zorgteam
https://www.cz.nl/zorgadvies/contact/app-de-verpleegkundige
https://www.cz.nl/zorgadvies/contact/medisch-specialisten
https://www.cz.nl/vergoedingen/skinvision
https://www.cz.nl/zorgadvies/zorg-regelen/online-ggz


Kortingspas BeneFits
Voor een gezond en gelukkig leven thuis

Aanbiedingen van betrouwbare dienstverleners aan huis, lokale winkels, sportscholen
en nog veel meer. 

Registreer op
onze site door hier

te klikken en ontvang
onze ledenpas.

2,5% korting op de basisverzekering en 5% korting
op de aanvullende verzekering bij CZ

Deze korting geldt niet voor collectief verzekerden en CZ-directverzekerden

Postadres Postbus 549, 6180 AA Elsloo • Telefoon 046 - 204 06 28  • E-mail info@bene-fits.nl 

www.bene-fits.nl 

https://bene-fits.nl/registreren/
https://bene-fits.nl/registreren/
https://bene-fits.nl/registreren/
https://bene-fits.nl/registreren/
mailto:info%40bene-fits.nl?subject=
http://www.bene-fits.nl

