
Extra bij uw  
zorgverzekering

We doen bij CZ meer dan alleen het vergoeden 
van zorg. Bij uw verzekering krijgt u altijd handige 
apps, leuke tips en tools. Om eenvoudig uw 
zorgverzekeringszaken te regelen of uw gezondheid 
te checken. En hebt u zorg nodig? Dan staan we 
natuurlijk voor u klaar. 

Korting op veel producten en diensten 
Als klant van CZ krijgt u korting op allerlei producten en diensten. Goedkoop sporten, 

korting op een nieuwe bril of gezondheidsproducten. Kijk op www.cz.nl/klantvoordeel. 

Wilt u geen aanbieding missen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief klantvoordeel op 

www.cz.nl/nieuwsbrief.
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Er is meer…

We hebben meer dan 20 gratis extra’s bij uw zorg
verzekering. Voor uzelf, maar ook voor als u voor een 
ander zorgt. Van online tot persoonlijk advies. Benieuwd? 
We hebben ze allemaal voor u op een rij gezet.

Scan de QR-code

of ga naar 

www.cz.nl/extra

Apps die u niet kunt missen
Download alvast onze handige apps. Dan heeft u ze altijd bij 
de hand, mocht het nodig zijn.

App de verpleegkundige
Hoge koorts? Twijfelt u of u naar de dokter moet? Chat gratis 
met een verpleegkundige. Ook ’s avonds en in het weekend. 
www.cz.nl/appdeverpleegkundige

SkinVision
Verdachte plek op uw huid? Check gelijk of deze verdacht is  
of niet. Binnen 30 seconden duidelijkheid.
www.cz.nl/skinvision 

CZ app
Declareer supersnel uw nota’s met de CZ app. Of bekijk op elk 
moment uw polis, zorgverbruik of berichten.
www.cz.nl/CZapp 

Skin
Vision

http://www.cz.nl/klantvoordeel
http://www.cz.nl/appdeverpleegkundige
http://www.cz.nl/skinvision
http://www.cz.nl/CZ-app


Altijd de beste zorg voor u

Zorg bij u in de buurt
Benieuwd met welke zorgverleners wij 

afspraken hebben gemaakt. U vindt er 

altijd één bij u in de buurt.

www.cz.nl/zorgvinder

Wij helpen u de zorg te vinden die het 
beste bij u past. Ook ondersteunen we u 
met persoonlijk advies en handige tips.

Afspraak met een arts 
Bereid u voor met een spiekbriefje. Zo kan  

de dokter u beter helpen én kunt u zelf beter 

meebeslissen over de zorg die u krijgt. 

www.cz.nl/spiekbriefje 

Lange wachtlijst?
Lang wachten op een behandeling  

is vaak vervelend. Wij zoeken graag  

voor u uit of u ergens anders sneller 

terecht kunt.  

www.cz.nl/wachtlijstbemiddeling

Second opinion 
Twijfels over uw diagnose  

of behandeling? Regel een 

second opinion. Bij een arts  

in Nederland of bij een 

internationale topspecialist.  

www.cz.nl/secondopinion 

Persoonlijk advies 
Liever persoonlijk advies? Dat begrijpen 

wij. Bel of mail het CZ Zorgteam. Onze 

zorgadviseurs helpen u graag bij  het 

regelen en vinden van de beste zorg.  

www.cz.nl/zorgteam

Zwanger? Gefeliciteerd!  
Vragen over zwangerschap, 

vergoedingen of kraamzorg?  

Bel onze geboorte zorgadviseurs  

088 555 77 55. 

www.cz.nl/zwanger 

Kijk ook op 

www.cz.nl/extra

Bel (013) 594 91 10

http://www.cz.nl/zorgvinder
http://www.cz.nl/spiekbriefje
http://www.cz.nl/wachtlijstbemiddeling
http://www.cz.nl/second-opinion
http://www.cz.nl/zorgteam
http://www.cz.nl/zwanger
http://www.cz.nl/extra

