
ONVZ ZorgConsulent
ONVZ Privé Zorgpakket
Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is



ONVZ onderscheidt zich als een 
kwalitatieve zorgverzekeraar met 
hart voor mensen. Wij schrijven 
u dan ook niet voor naar welke 
arts of andere zorgverlener u 
moet gaan. Dat bepaalt u zelf. 
Wat we wél doen is u begeleiden 
naar de juiste zorg via de ONVZ 
ZorgConsulent. En u privacy en 
comfort bieden bij een ziekenhuis-
opname met het nieuwe Privé 
Zorgpakket. Want alleen de beste 
zorg is goed genoeg voor u. 



Uw kostbaarste bezit
Gezondheid is een kostbaar bezit. Daarom leeft u bewust en vindt u een gezonde 
levensstijl belangrijk. Ondersteuning hierbij ziet u als een belangrijke aanvulling. 
Als u toch ziek wordt en voor behandeling naar een ziekenhuis moet, dan wilt u 
verzekerd zijn van kwalitatieve zorg. Uiteraard is uw huisarts of specialist het 
eerste aanspreekpunt. Toch wilt u ook de mogelijkheid hebben om het advies van 
uw behandelend arts met een onafhankelijk deskundige te bespreken. Verder 
vindt u het plezierig om tijdens het proces van opname en revalidatie begeleid te 
worden om zo een spoedig herstel te bevorderen. Spreekt het bovenstaande u 
aan? En bent u iemand die graag wil investeren in een gezond leven? Dan is de 
ONVZ ZorgConsulent voor u de ideale gids in de gezondheidszorg. 

Wat biedt ONVZ u?
ONVZ wil graag meer zijn dan een zorgverzekeraar die alleen kosten vergoedt. 
Wij voelen ons betrokken bij het welzijn van onze verzekerden. Onze belangrijkste 
doelstelling is dan ook mensen helpen om gezond te blijven en ze zo goed 
mogelijk begeleiden binnen de gezondheidszorg. De ONVZ ZorgConsulent 
ondersteunt u optimaal met relevante informatie over behandelmethodes en 
begeleidt u naar de beste zorg. De dienstverlening van de ONVZ ZorgConsulent 
bestaat uit 3 onderdelen:

1. De ONVZ ZorgConsulent
De ONVZ ZorgConsulent helpt u op uw verzoek met informatie bij behandelingen 
in een ziekenhuis. De ZorgConsulent doet dit in samenwerking met medisch 
specialisten. Wilt u bijvoorbeeld weten welke behandelmethoden er zijn voor uw 
diagnose en wat de voor- en nadelen hiervan zijn? Of in welk ziekenhuis u de 
behandeling kwalitatief goed kunt laten uitvoeren? De ONVZ ZorgConsulent zoekt 
dit allemaal voor u uit. 

U krijgt deze informatie schriftelijk thuisgestuurd. Als u dat wenst kan de ONVZ 
ZorgConsulent de verschillende alternatieven voor een behandeling mondeling 
toelichten. U kunt dan zelf met deze informatie naar uw (huis)arts en/of behande-
lend specialist gaan om een voor u passend behandelplan op te stellen. 
Daarmee is de ONVZ ZorgConsulent uw persoonlijke gids in de gezondheidszorg! 

2. Second opinion van ervaren specialisten
U kunt ook kiezen voor een second opinion. ONVZ maakt gebruik van een 
landelijk netwerk van medisch specialisten met grote kennis en ervaring op 
hun vakgebied. Via de ONVZ ZorgConsulent kunt u een second opinion krijgen 
van de medisch specialisten uit ons netwerk.

3. Gezond zijn en blijven
U vindt gezond zijn en blijven belangrijk en werkt daar actief aan. Zo weet u dat 
een gezonde leefstijl belangrijk is. En dus let u erop dat u gevarieerd eet en 
voldoende beweegt. Toch wilt u voor de zekerheid uw gezondheid regelmatig 
laten checken. En een goed advies is ook nooit weg. De ONVZ ZorgConsulent is 
uw aanspreekpunt voor uw vragen over gezondheid en preventie. Zo zorgt hij of 
zij voor een (gratis) speciale medische check-up of sport- en beweegadvies.

a) Speciale medische check-up of sport- en beweegadvies (gratis) 
Een speciale jaarlijkse medische check-up met als onderdelen lengte/gewicht 
verhouding (Body Mass Index, BMI), vetpercentage, longfunctie, medische en 
vitaliteitsvragenlijst, houdings- en bewegingsapparaat. In plaats van de medische 
check-up kunt u ook kiezen voor een sportkeuring met inspanningsmetingen en 
een beweegadvies.

b) Leefstijladviezen en -evenementen
De ONVZ ZorgConsulent informeert u op het gebied van sporten, bewegen en 
voeding. Speciale informatiepakketten over gezond leven, bewegen en voeding 
zijn beschikbaar. Daarnaast kunt u via de ONVZ ZorgConsulent in contact komen 
met een diëtiste of sportarts voor telefonische adviezen. Een aantal keer per jaar 
organiseert ONVZ voor u leefstijlevenementen op een centraal punt in Nederland. 
Dit zijn jaarlijks wisselende programma’s met als thema onder andere bewegen, 
gezond eten en een gezonde levensstijl. 

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan
De ONVZ ZorgConsulent is een aparte aanvullende verzekering die onderdeel 
uitmaakt van het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan. De ONVZ ZorgConsulent kan alleen 
in combinatie met tenminste de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering worden 
afgesloten.

De ONVZ ZorgConsulent
persoonlijke en actieve onder-
steuning naar de beste zorg



Als u kiest voor klasse
Op 1 januari 2006 is in ziekenhuizen de klassenverpleging afgeschaft. 
Kiezen voor wat extra luxe, zoals een eenpersoonskamer, is er onder de 
Basisverzekering niet meer bij. Terwijl veel verzekerden daar wel behoefte 
aan hebben. ONVZ wil u opnieuw de mogelijkheid bieden zich aanvullend 
te verzekeren en zo uw ziekenhuisverblijf te veraangenamen. Met het ONVZ 
Privé Zorgpakket bieden wij u een aanvullende verzekering die u meer dan 
alleen klasse biedt. Omdat wij vinden dat u de beste zorg verdient, óók in 
het ziekenhuis. 

Privacy en comfort bij ziekenhuisopname
Het ONVZ Privé Zorgpakket is per 1 januari 2007 een nieuw onderdeel van het 
ONVZ Vrije Keuze Zorgplan. Het ONVZ Privé Zorgpakket bestaat uit drie modules. 
Om te beginnen biedt het ONVZ Privé Zorgpakket u de mogelijkheid te kiezen 
voor de module Privé Kamer. Hiermee heeft u dekking voor een eenpersoons-
kamer in een ziekenhuis in Nederland, dat deze faciliteit biedt. En bij door ONVZ 
geselecteerde ziekenhuizen krijgt u bij een geplande opname zelfs de garantie 
van een eenpersoonskamer. Zo kunt u in alle rust en privacy herstellen van een 
behandeling of operatie. Daarnaast kunt u zich verzekeren van extra luxe, zoals 
uitgebreide maaltijden, televisie, internetaansluiting en een dagelijkse krant op 
uw kamer. Tot slot biedt ONVZ de dienstverlening van de Privé Zorg Assistent, 
die u ondersteunt bij al uw zaken rondom uw ziekenhuisverblijf. Bijvoorbeeld het 
organiseren en vergoeden van vervoer van en naar het ziekenhuis. Zo heeft u 
maar één ding aan uw hoofd: beter worden!

Het ONVZ Privé Zorgpakket
Privacy en comfort bij 
ziekenhuisopname



geen Privé Kamer voor u beschikbaar zijn, dan krijgt u hiervoor geen vergoeding. 
Privé Zorg Luxe en de Privé Zorg Assistent worden niet in buitenlandse zieken-
huizen aangeboden.

Privé Zorg Luxe
Kiest u voor de module Privé Zorg Luxe, dan zorgen wij bovendien voor een aantal 
extra’s op uw Privé Kamer die uw verblijf veraangenamen. Met de module Privé 
Zorg Luxe kunt u onder andere rekenen op: 
• Doorlopend bezoektijd met koffi e en thee. 
• Uitgebreide maaltijden. 
• Televisie, internetaansluiting en een koelkast gevuld met diverse dranken 

op uw kamer.
• Gratis bellen binnen Nederland.
• Iedere dag een krant en/of tijdschrift (naar keuze) op uw kamer bezorgd. 
Mocht er door onvoorziene omstandigheden geen Privé Zorg Luxe beschikbaar 
zijn, dan krijgt u een vergoeding van 1 5,- per dag. Deze regeling geldt uitsluitend 
in Nederland. 

Privé Zorg Assistent
Wanneer u wordt opgenomen in een ziekenhuis, wilt u liever niets aan uw hoofd 
hebben. Een opname is immers al ingrijpend genoeg. Daarom biedt ONVZ u de 
unieke dienstverlening van de Privé Zorg Assistent. De Privé Zorg Assistent 
begeleidt u persoonlijk vóór, tijdens en na de ziekenhuisopname en regelt diverse 
zaken voor u. De Privé Zorg Assistent zorgt onder andere voor:
• Algemene informatie en het beantwoorden van al uw vragen rondom uw 

ziekenhuisopname. 
• Het organiseren en vergoeden van vervoer van en naar het ziekenhuis.
• Persoonlijke begeleiding bij aankomst en ontslag.
• Het regelen van thuiszorg, kinderopvang en hulpmiddelen.
• Ervoor zorgen dat uw kamer voldoet aan de gemaakte afspraken.

Uiteraard hoopt u dat u niet in het ziekenhuis terechtkomt. Maar als het dan toch 
gebeurt, heeft u het liefst dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk is. Daarom heeft 
ONVZ het Privé Zorgpakket ontwikkeld. Het ONVZ Privé Zorgpakket bestaat uit 
drie modules, met altijd als basis de Privé Kamer. 

Privé Kamer
Wilt u bij ziekenhuisopname in alle rust en privacy herstellen van uw behandeling 
of operatie? Dan is de module ONVZ Privé Kamer iets voor u.

Privé Kamer met garantie
ONVZ regelt dat u bij een geplande ziekenhuisopname een gegarandeerde 
eenpersoonskamer in geselecteerde ziekenhuizen krijgt. Wordt u onverwacht 
opgenomen? Dan kunnen wij u geen eenpersoonskamer garanderen, maar 
uiteraard doen wij ons uiterste best u hier toch aan te helpen. Mocht er door 
onvoorziene omstandigheden geen eenpersoonskamer beschikbaar zijn, dan 
krijgt u een vergoeding van 1 75,- per dag voor de Privé Kamer. Deze regeling 
geldt uitsluitend in Nederland. 

Privé Kamer zonder garantie
Uiteraard mag u ook zelf een eenpersoonskamer in een ziekenhuis naar keuze 
(binnen Nederland) regelen, maar dan geldt de garantie niet. Mocht er door 
onvoorziene omstandigheden geen eenpersoonskamer beschikbaar zijn, dan 
krijgt u een vergoeding van 1 75,- per dag voor de Privé Kamer. Deze regeling 
geldt uitsluitend in Nederland. 

Privé Kamer in het buitenland
Als Nederlands ingezetene met een Privé Zorgpakket, heeft u ook in België, 
Frankrijk en Duitsland recht op een Privé Kamer, mits deze faciliteit beschikbaar 
is. U dient dit echter zelf te regelen. Woont u in het buitenland en heeft u de 
Basisfi t Internationaal van ONVZ afgesloten? Dan kunt u met een toeslag van 50% 
de module Privé Kamer afsluiten. Mocht er in een ziekenhuis in het buitenland 

ONVZ Privé Zorgpakket
Privé Kamer bij ziekenhuisopname 
en naar keuze extra comfort en 
ondersteuning

ONVZ Privé Zorg Luxe ONVZ Privé Zorg Assistent

ONVZ Privé Kamer



Wilt u graag meer weten over de ONVZ ZorgConsulent? 
Of het nieuwe Privé Zorgpakket? Neemt u dan contact op 
met uw verzekeringsadviseur of met ONVZ. Of kijk op onze 
website: www.onvz.nl.

ONVZ Zorgverzekeraar
De Molen 66, Postbus 392
3990 GD Houten

Telefoon 030 639 62 22
Internet www.onvz.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Meer informatie



ONVZ zorgt beter voor u

ONVZ Zorgverzekeraar
De Molen 66, Postbus 392
3990 GD Houten

Telefoon 030 639 62 22
Internet www.onvz.nl
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