Artikel: Gerard Oostenbrink
(87) “Soms durfde ik gewoon
niet naar bed te gaan”

Extra diensten: Naast
korting ook meer extra
diensten

Meer vergoeding:
Bij VGZ en Zilveren Kruis

Het STMR Collectief

Profiteer van
extra dekkingen
en andere
voordelen

Zorg&Vitaliteit | een merk van n.w.a.

Extra diensten

Eenvoudig online aanmelden

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.stmrcollectief.nl of bel op werkdagen 085 041 00 78
voor de telefonische aanmelding.

Overstappen

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.

tietialtiV & groZ

Het 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.

ZORG&VITALITEIT

EXTRA DEKKING EN
GRATIS DIENSTEN
Meer dan alleen korting

Medisch professional
zoekhulp

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.

Artrolifestyle helpdesk
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

ZORG&VITALITEIT

EXTRA DEKKING EN
GRATIS DIENSTEN
Meer dan alleen korting

Zorgadvies lijn
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 stmrcollectief.nl

Extra vergoeding bij VGZ en
Zilveren Kruis, o.a.:
ADL-hulpmiddelen
Mantelzorgvervanging voor
gehandicapten en chronisch
zieken
Extra aanvullende thuiszorg
Vergoeding cursussen
Vergoeding van lidmaatschap
via VGZ indien u aanvullend
verzekerd bent

“Soms was ik gewoon te bang om naar bed te gaan”
Eén op de drie 50-plussers kampt met chronische slaapproblemen. En dat
terwijl een goede nachtrust ontzettend belangrijk is. Gerard Oostenbrink
(87) weet hoe slaapgebrek een mens kan slopen. “Overdag was ik
compleet uitgeput. Soms liep ik dagenlang rond als een zombie”.
Nee, een lange en makkelijke slaper was Gerard nooit. Toch kreeg hij
vroeger voldoende slaaprust. Maar naarmate hij ouder wordt, merkt hij dat
het steeds lastiger is de slaap te vatten. De slaaptekort beïnvloedde
Gerards hele leven. “Mijn vrouw zat de hele dag opgescheept met een
chagrijnige vent. Voor een gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld een
bezoekje aan het tuincentrum, had ik vaak geen puf. In plaats daarvan liep
ik thuis als een zombie rond.”

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

Digitale slaapcoach
Na een nieuwe lange, onrustige nacht is voor Gerard de maat vol. Er moet
een oplossing komen. Zijn huisarts schrijft slaappillen voor. “De medicatie
sloeg heel even aan, maar dat was tijdelijk. De bijwerkingen maakten me
alleen maar slomer.” Toen kreeg Gerard ineens een advertentie van
Somnio voor zijn ogen. “Dat ik met een slaapcoach aan mijn
slaapproblemen kon werken, sprak me enorm aan. En ook dat ik de
therapie gewoon thuis, in de luie stoel achter de computer kon volgen.”
Dagboek? Nachtboek!
De volgende dag gaat Gerard al aan de slag. Op de website van Somnio
houdt hij dagelijks een online slaapdagboek bij. Daarin beantwoordt hij
vragen over zijn slaapgedrag, zoals het tijdstip van naar bed gaan, de duur
van de slaap en hoe vaak hij in een nacht wakker werd. “Ik doe dat direct
na het opstaan, elke dag. Het grappige is dat zo'n dagboek al direct een
ritme in mijn slaap aanbracht. Om 23 uur onder de wol, en om 7 uur mijn
bed uit. Dat gaf al een bepaalde rust.”
“Een paar maanden geleden was het echt onvoorstelbaar geweest dat ik
er nu zo bij zou zitten.”
Hét grote voordeel van online therapie? “Dat je er niet de deur voor uit
hoeft", weet Gerard. “Daarnaast kan ik de therapie in mijn eigen tempo, en
werkt het heel eenvoudig. Ik vond het bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker
dan internetbankieren, haha.”

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

Beter slapen?
Vraag uw gratis
slaapgids aan

Einde aan paniek
Na vier consulten rondde Gerard zijn
slaaptherapie af. Hij kijkt er nu met brede
glimlach op terug. “Een paar maanden
geleden was het echt onvoorstelbaar
geweest dat ik er nu zo bij zou zitten. Ik
voel me veel fitter. Echt een verschil van
dag en nacht! Ik geniet nu weer voor het
eerst sinds tijden van een redelijk goede
nachtrust. En overdag kan ik me weer op
de klassieke muziek storten, of met mijn
vrouw naar het tuincentrum gaan. Zo fijn!”
Beter slapen? Vraag uw gratis slaapgids
aan
Slapen is soms een onmogelijke opgave. U
heeft alle ouderwetse middeltjes
geprobeerd, van een kop warme melk tot
aan schaapjes tellen. Wij bieden u graag de
helpende hand. Vraag de gratis slaapgids
'Samen strijden tegen slapeloosheid' aan
en ontvang direct:
uitleg over de effecten en werking van
slaap
9 praktische slaaptips van slaapexpert
Winni Hofman
10 handige feiten en cijfers over slaap
Gratis slaapgids aanvragen? Klik hier
Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door VGZ

HET STMR COLLECTIEF

....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.

