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Artikel: Laat maagzuur

uw leven niet

verzuren...5X Tips

Naast korting ook meer

diensten en extra

dekking

Uitbreiding van het

Collectief met andere

verzekeringen
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tHet zorglandschap verandert snel. En het STMR

collectief verandert mee. Met zorg die vérder

gaat. Als lid van STMR heeft u altijd gebruik

kunnen maken van het STMR Zorgverzekering

collectief. In het zorgverzekering collectief

profiteert u als STMR lid niet alleen van korting

maar ook van extra gratis diensten.

Veel organisaties willen hun leden helpen, maar

weten niet altijd hoe. STMR gaat verder door

samen met het Zorg&Vitaliteit collectief 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 Zilveren Kruis, Menzis of

VGZ, dan kunt u uw lopende zorgverzekering

eenvoudig omzetten naar een collectieve. Ga naar

het digitale aanmeldformulier op www.stmr-

collectief.nl of bel op werkdagen 085 041 00 78

voor de telefonische aanmelding.

Bent u niet verzekerd bij een verzekeraar uit het

zorgverzekering collectief, dan kunt u uiteraard

overstappen. Ga naar de overstappagina om een

pakketkeuze te maken.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 diensten

Eenvoudig online aanmelden

Overstappen



Uitbreiding STMR

Collectief
Vanaf heden kunnen STMR leden met hun gezinnen nu ook profiteren

van voordeel op overige particuliere verzekeringen zoals de auto,

inboedel en reisverzekering. 

 

Met een vrij eenvoudige vergelijking van uw verzekeringen kan er

inzichtelijk gemaakt worden hoeveel u kunt besparen. In veel gevallen

is overstappen van verzekeraar niet eens nodig! De besparing kan

behoorlijk oplopen.

B E S P A A R T I P  # 1

Ga naar www.stmr-collectief.nl en vraag om een

vergelijking van uw verzekeringspakket.

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

Wenst u ook te besparen en voortaan één

aanspraakpunt voor al uw verzekeringen?



EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

In het netwerk van

sportmedischnetwerk 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

ook zo snel mogelijk weer op de

been te helpen. 

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

Via het STMR collectief bent u

automatisch lid van

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



 

Moeite met het kiezen van een

zorgverzekering uit het

collectief? Bel ons.. wij

begeleiden u graag. 

Bent u online handig? Dan kunt u

ook gebruik maken van de online

vergelijkingstool op stmr-

collectief.nl

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

ADL-hulpmiddelen

Mantelzorgvervanging voor

gehandicapten en chronisch

zieken

Extra aanvullende thuiszorg

Vergoeding cursussen

Vergoeding van lidmaatschap

via VGZ indien u aanvullend

verzekerd bent

 

  

EXTRA DEKKING EN 

GRATIS DIENSTEN

Meer dan alleen korting

Zorgadvies lijn

Extra vergoeding bij VGZ en

Zilveren Kruis, o.a.:



...Laat maagzuur uw leven niet verzuren...
 

Iedereen heeft er weleens last van: brandend maagzuur. Vervelend? Ja.

Maar het wordt pas echt naar als dit uw hele dag verziekt. Gelukkig kunt u

dit met simpele aanpassingen in uw levensstijl voorkomen.

 

U herkent het vast: u heeft lekker zitten tafelen en niet veel later krijgt u

last van oprispingen. En daarin bent u niet alleen. 1 op de 3 Nederlanders

heeft namelijk weleens last van zuurbranden. Daar kunt u gewoon oud mee

worden, maar heel prettig is het niet. Gelukkig kunt u er iets aan doen.

 

Zure zonden

Levensstijl speelt een belangrijke rol. Bekende zonden hebben impact op

uw zuurbranden: alcohol, roken, onvoldoende bewegen en overgewicht

natuurlijk. Veel brandend maagzuur wordt veroorzaakt door drukverhoging

in de buik. Een gezond gewicht helpt dus echt… en niet alleen tegen

brandend maagzuur, maar het versterkt ook uw conditie en welzijn. Ervaart

u sowieso veel maagzuurklachten? Weet dan dat deze versterkt worden

door koffie, koolzuurhoudende dranken, stress, spanningen en te vet of

sterk gekruid eten. Maagzuur tegen gaan begint bij bewust eten en

drinken.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis



 

1. Koolzuurhoudende dranken: Dat drankje met

bubbels? Die kunt u beter laten staan. Door het

koolzuur kunt u namelijk last krijgen van brandend

maagzuur. Drink liever water of melk.

 

2. Koffie: Dat koffie u wakker kan houden? Dat is

geen nieuws. Maar dit komt niet alleen door de

cafeïne. Koffie prikkelt ook de maag om maagzuur

aan te maken. En daar slaapt u niet beter van.

 

3. Gekruid eten: Vermijd pittige, scherpe kruiden.

 

4. Citrusvruchten of -sappen: Een citroentje

gezond? Jazeker, maar niet als u al last heeft van

brandend

maagzuur. 

 

5. Chocolade: Chocolade is vet en vet ontspant de

sluitspier tussen de maag en slokdarm. En een

ontspannen sluitspier? Die laat maagzuur door.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis

5X Tips

Vaak last van brandend

maagzuur? 

Met een paar simpele

aanpassingen kunt u

veel klachten

voorkomen. 5 dingen die

u beter kunt laten staan.

 
Eet vaker kleinere porties in plaats van 3x

grote hoeveelheden.

Ontspan! Spanning en stress zijn een aanslag

op uw maag.

Stop met roken.

Blijf het liefste 3 uur na het eten wakker.

Zet het hoofdeinde van uw bed iets hoger.

Eet veel vezels: groenten en fruit, maar ook

zilvervliesrijst en peulvruchten. 

Draag losse kleding. Strakke klerenkunnen op

uw buik drukken.

 
En dit vooral wel doen.....



....Meer dan alleen verzekeren
STMR 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.

H E T  S T M R
C O L L E C T I E F . .


