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Goed nieuws over onze vergoeding 
voor beugels
Geen maximumvergoedingen meer voor or-
thodontie (beugels) 
De Friesland heeft besloten geen maximumver-
goedingen per prestatiecode (onderdeel van 
de behandeling) voor orthodontie meer te han-
teren. Deze wijziging gaat met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2012 in.  

Wat betekent dit voor u?
- Heeft u al een of meerdere nota’s voor ortho-
 dontie ingediend die niet volledig zijn vergoed?  
 Dan betalen we u het verschil tussen het 
 bedrag van de nota(’s) en het reeds uitbetaalde
 bedrag automatisch terug. Verzekerden voor 
 wie dit geldt hebben hier in de meeste gevallen 
 al bericht over gehad. 
- Wij vergoeden de nota’s voor orthodontie
 voortaan volledig, tot het maximumbedrag
 waarop u volgens uw polis recht heeft.

Meer informatie?
Meer informatie over deze wijziging vindt u op 
www.zorgvooruwgezondheid.nl. Hier vindt u 
ook onze Vergoedingenlijst mondzorg. Enkele 
bedragen op deze lijst zijn onlangs verhoogd.  
Zo is de kans kleiner dat u moet bijbetalen.       

Zeven jaar helse pijnen en ruim vier jaar 
pijnbestrijding maakten Judith Jansma 
wanhopig. Het niet kunnen zitten, leven 
vanuit een bed in de huiskamer en altijd 
pijn hebben, beginnen nu inmiddels op de 
achtergrond te raken. “Wachtlijstbemid-
deling heeft me mijn leven terug gege-
ven”, vertelt een opgeluchte Judith.

“Tijdens de pijnbestrijding bleek dat het 
de laatste behandeling zou zijn. Ze konden 
niets meer voor me doen en ik moest er 
maar mee leren leven. Ten einde raad heb 
ik contact met Wachtlijstbemiddeling van 
De Friesland gezocht. Ik heb de situatie uit-
gelegd en gevraagd of zij me konden helpen. 
Er werd echt naar me geluisterd, men was 

begaan met me en in 
no time hadden ze een 
behandeling in Maas-
tricht gevonden. Na 
een zoektocht gaf een 
arts in Leidschendam 
het advies om een MRI 
te laten maken. En wat 
bleek? Mijn stuitje hing 
er, als een hond met 
een zwiepend staartje, 
los bij. Binnen zeven 
weken na het eerste 
contact met Wacht-
lijstbemiddeling ben ik 
geopereerd. Ik ben su-
perblij. De helse pijnen 
zijn weg, ik kan alweer 
een half uur zitten en 
kon vrij snel na de ope-
ratie ook al een eindje 

Kirsten Smit werkt als adviseur Arbeid 
en Gezondheid bij het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB). Het CJIB zet zich ac-
tief in om medewerkers gezond en fit te 
houden. “Mensen maken het verschil”, 
zegt Kirsten. “Het CJIB investeert actief in 
medewerkers. In het belang van de orga-
nisatie, maar zeker ook in het belang van 
de mens achter de medewerker”.   

Bevlogenheid in het werk
Het CJIB besteedt veel aandacht aan het 
thema Arbeid & Gezondheid. Om dit the-
ma in de praktijk te brengen is een spe-
ciaal team opgericht. Dit team Arbeid & 
Gezondheid bestaat onder andere uit een 
bedrijfsarts, een fysiotherapeut en een be-
drijfsmaatschappelijk werker. Ook Kirsten 
maakt onderdeel uit van dit team. “We 
proberen onze collega’s op een positieve 
manier bewust te maken van hun eigen 
verantwoordelijkheid om gezond en fit te 
blijven. We willen bereiken dat medewer-
kers meer bevlogenheid hebben in hun 
werk en lekkerder in hun vel zitten.” 

Voor ieder wat wils
Het CJIB voert een actief gezondheidsbe-
leid met als doel dat medewerkers gezond 
zijn, lekker in hun vel zitten, zich kunnen 
ontwikkelen en plezier hebben in hun 
werk. Kirsten vertelt wat dit in de prak-
tijk betekent: “Wij bieden voor ieder wat 
wils. Zo kunnen medewerkers zich opge-
ven voor een  health check in ons Gezond-
heidscentrum voor het meten van o.a. de 

bloeddruk en het cholesterol. 
Ook organiseren we in het najaar een ge-
zondheidsmaand waarbij met verschillen-
de thema’s aandacht is voor vitaliteit.”

Het kan nog beter
Op de vraag hoe vitaal de medewerkers 
van het CJIB zijn, antwoordt Kirsten: “Heel 
vitaal, maar het kan nog beter. Ons ver-
zuimpercentage ligt lager in vergelijking 
met andere overheidsinstellingen. De me-
dewerkers maken een bewustwordings-

proces door en daarmee zijn we op de 
goede weg”, aldus Kirsten.

Samenwerking met De Friesland 
Het CJIB heeft naast een collectieve zorg-
verzekering ook een samenwerking met 
De Friesland rond de thema’s preventie 
en gezondheid. De Friesland is volgens Kir-
sten “een professionele en inspirerende 
organisatie”.                                   

in mijn auto rijden. Wat een vrijheid en het 
wordt nog beter. Ik heb echt een deel van 
mijn leven terug.” 

Wachtlijstcoördinator Jitty Koopmans licht 
de service kort toe. “Voor de bemiddeling 
werken we met landelijke normen. Stel; u 
moet 10 weken wachten op een knieope-
ratie en de landelijke norm is 7 weken, dan 
gaan we voor u op zoek om binnen die ter-
mijn een oplossing te vinden. We proberen 
u ook te helpen als de wachttijd van het con-
sult of de ingreep wel aan de norm voldoet, 
maar u toch sneller geholpen wilt worden. 
Dat scheelt pijn en meestal hoge zorgkos-
ten. Naast deze service geven we advies 
over een second opinion en informatie waar 
gespecialiseerde artsen of ziekenhuizen te 
vinden zijn. Tevens bieden we een luisterend 
oor bij twijfel, klachten of zo’n situatie als die 
van Judith.”                    

Bent u verzekerd bij De Friesland? 
Dan kunt u altijd van onze 

Wachtlijstbemiddeling gebruikmaken. 
Voor meer informatie over onze 

Wachtlijstbemiddeling zie: 
www.zorgvooruwgezondheid.nl                

Kirsten Smit, adviseur Arbeid en Gezondheid bij het CJIB.

Mensen maken het verschil

Wilt u op de hoogte blijven? Geef u dan op voor onze digitale nieuwsbrief: www.defriesland.nl/nieuwsbrief 

Innovaties voor de klant
Als we iets hard nodig hebben in de zorg 
dan zijn het innovaties. En dan vooral ver-
nieuwingen die direct ten goede komen 
aan de patiënt, de klant. Want het gaat er 
niet alleen om dat mensen kunnen reke-
nen op goede zorg als ze die nodig heb-
ben. Nog belangrijker is kwaliteit van le-
ven. Dat u zelfstandig kunt en wilt blijven 
leven zoals u dat wilt. U heeft de regie in 
handen. Ook als u zorg nodig heeft of u 
heeft een specifieke aandoening. Daarom 
ben ik er trots op dat De Friesland heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
Beeldhorloge. U kunt er in dit magazine 
meer over lezen. Het Beeldhorloge helpt 
mensen met een beperking om controle 
te houden over hun dagelijks leven. Een 
plaatje op het horloge geeft bijvoorbeeld 
aan dat het tijd is voor de boterham of 
medicijnen. Dat geeft rust en zekerheid; 
niet alleen voor de drager van het horloge 
maar ook voor diens familie en vrienden. 
Als eerste zorgverzekeraar geeft De Fries-
land haar verzekerden een (gedeeltelijke) 
vergoeding van de kosten. Ik hoop van 
harte dat er snel meer zorgverzekeraars 
volgen. Want hoe meer mensen daardoor 
het Beeldhorloge kunnen aanschaffen en 
gebruiken, hoe beter.

Anderhalvelijnszorg 
Ook kunt u in deze editie lezen over zo-
genoemde anderhalvelijnszorg zoals 
Transcare. Dat is heel eenvoudig gezegd: 
specialistische zorg die u niet in een zie-
kenhuis krijgt maar in een centrum waar 
ook de huisarts en andere zorgverleners 
aanwezig zijn. Dat betekent dat mensen 
voor bepaalde zorg niet naar het zieken-
huis hoeven maar daarvoor naar een 
anderhalvelijnscentrum kunnen. Met als 
groot voordeel dat de patiënt in één keer 
verschillende zorgverleners kan zien die 
bij de klacht betrokken zijn. Van huisarts 
tot fysiotherapeut en psycholoog zoals 
in het centrum Transcare. De Friesland 
steunt hier in de provincie twee van der-
gelijke nieuwe zorgcentra en de eerste 
ervaringen zijn zeer positief. Mensen vin-
den het uiteraard prettig als ze op één 
adres en in één keer verschillende artsen 
en therapeuten kunnen spreken. Het is 
goed voor de kwaliteit van de zorg en 
het draagt bij aan het betaalbaar houden 
van de zorg. Dat is hard nodig om in de 
toekomst iedereen nog goede zorg te 
kunnen garanderen. Ook dit is dus een 
innovatie waar iedereen bij gebaat is. In-
novaties voor de klant; daar hebben we 
er meer van. Als het aan De Friesland ligt 
dan komen er in de toekomst zeker meer 
van dergelijke mooie en belangrijke inno-
vaties.                                                    
        
Diana Monissen
Voorzitter Raad van Bestuur 
De Friesland Zorgverzekeraar

Een plezierige autorit met uw kinderen 
De auto is het favoriete vakantievervoer-
middel voor gezinnen. U bepaalt zelf wan-
neer, waar en voor hoe lang u gaat stoppen 
en u kunt eventueel uw reisdoel verande-
ren. Maar tijdens een lange autoreis kan 
de verveling bij kinderen toeslaan. Daarom 
hier wat achterbanktips. Zo voelt een lange 
rit meteen een stuk korter en maakt u nog 
plezier met elkaar ook. 

Leven terug door Wachtlijstbemiddeling

We zien dat de zorgvraag verandert. Dit 
komt door de toenemende levensverwach-
ting. Er is meer vraag naar zorg voor chro-
nische aandoeningen en mensen willen lan-
ger thuis blijven wonen. Nu bestaat de zorg 
hoofdzakelijk uit de eerste- (o.a. huisartsen) 
en tweedelijn (o.a. medisch specialisten). 
Vanuit dit traditionele aanbod kunnen we 
nu en in de toekomst geen goed en betaal-
baar antwoord geven op de veranderende 
zorgvraag. Daarom gaan we op zoek naar 
passende oplossingen.

Anderhalvelijnscentra
De veranderende zorgvraag en de toename 
van de zorgkosten vragen om nieuwe vor-
men van zorg en andere zorgorganisaties. 
Ons uitgangspunt daarbij is dat de zorgvraag 
van onze klant leidend is waarbij de zorg zo 
veel mogelijk in de eigen omgeving van de 
klant moet plaatsvinden. De Friesland (en 
ook Zorgkantoor Friesland) wil in de komen-
de jaren het aantal anderhalvelijnscentra 
uitbreiden. Bij anderhalvelijnscentra werken 
bijvoorbeeld huisartsen, medisch specialis-
ten en andere zorgverleners samen. Met 
het voordeel dat u in één keer verschillende 
zorgverleners kunt bezoeken die gezamen-
lijk een diagnose stellen en een behandel-
plan opstellen voor de aanwezige klacht.
Hieronder geven wij u een praktijkvoorbeeld.

Anderhalvelijnssamenwerking gestart voor 
mensen met chronische pijn
In januari 2012 is in Harkema een samenwer-
kingsverband anderhalvelijnszorg opgericht 
tussen huisartsen van huisartsenpraktijk 
‘Het Homeer’ te Harkema, fysiotherapeuten 
uit Surhuisterveen, psychologen uit Kollum 

en specialisten uit het ziekenhuis Nij Smel-
linghe te Drachten. Dit samenwerkingsver-
band heet ‘Transcare Harkema’. De naam 
Transcare verwijst naar de transdisciplinaire 
aanpak; vanuit één visie kijkt iedere betrok-
ken zorgverlener over de grenzen van zijn ei-
gen behandeldiscipline naar de pijnklachten 
van de patiënt.

Klein en groot team zorgverleners
Transcare werkt met een klein team (art-
sen, psychologen en fysiotherapeuten) en 
een groot team (het kleine team aangevuld 
met specialisten). Een patiënt met pijnklach-
ten wordt op één ochtend gezien door de 
hulpverleners van het kleine team. Dit team 
maakt een zogenaamde pijnanalyse van de 
patiënt en zo nodig vindt verwijzing of over-
leg plaats met het grote team. Op deze ma-
nier wordt er een zo volledig mogelijk beeld 
verkregen van alle factoren die van invloed 
kunnen zijn op iemands pijn. Door de nauwe 
samenwerking staat de patiënt en de pijn-
klacht centraal. Er wordt gewerkt vanuit 
dezelfde visie zodat patiënten niet allemaal 
verschillende mogelijke verklaringen horen 
voor de klacht.

Nieuwe vormen van zorg door komst anderhalvelijnscentra
Uitslag intake en behandelvoorstel
Wanneer een patiënt wordt doorverwezen 
door de huisarts, krijgt deze eerst een vra-
genlijst toegestuurd. Daarna wordt er een 
intake gepland. Na de intake wordt er bin-
nen een week een afspraak gemaakt om de 
uitslag te bespreken. Zo nodig wordt er gelijk 
een behandelplan opgesteld. 

Voorwaarden 
Ook patiënten van buiten de huisartsenprak-
tijk ‘Het Homeer’ kunnen in aanmerking ko-
men voor een verwijzing naar Transcare. Het 
betreft onder andere mensen met pijnklach-
ten die minimaal drie maanden bestaan en 
zonder duidelijke lichamelijk afwijking. 

Mede mogelijk gemaakt dankzij Innovatie-
fonds
Met deze behandelwijze spant Transcare 
zich in om anderhalvelijnszorg rondom 
mensen met chronische pijn vorm te ge-
ven en verder te ontwikkelen. Het project 
wordt mede mogelijk gemaakt door het In-
novatiefonds van De Friesland. Ons beleid is 
erop gericht om nieuwe innovatieve zorg-
concepten, waaronder Transcare Harkema, 
financieel te ondersteunen. Wilt u meer we-
ten over Transcare Harkema, het Innovatie-
fonds of heeft u nog vragen? Kijkt u dan op 
www.zorgvooruwgezondheid.nl.                  

Korting op het Euro-codicil
Gaat u met de auto op vakantie? Denk dan eens aan het aanschaf-
fen van een Euro-codicil. De Friesland verzekerden krijgen maar 
liefst 22% korting.  Zo betaalt u in plaats van € 17,95 maar € 13,95.

Het Euro-codicil
Auto’s worden steeds veiliger, neem nu bijvoorbeeld de kooiconstructies en allerlei elektronische 
apparatuur. In het geval van een ongeluk zijn de hulpdiensten zoals de brandweer hierdoor wel 
steeds langer bezig iemand uit het  voertuig te halen. De nieuwe Europese reddingskaart, het 
Euro-codicil, geeft hulpverleners directe informatie over de bestuurder, eventuele inzittenden en 
de auto. Uit onderzoek blijkt dat door het Euro-codicil 30% van de tijd wordt bespaard.

Hoe maakt u gebruik van dit voordeel?
U kunt via www.zorgvooruwgezondheid.nl het Euro-codicil met korting bestellen.                             

Achterbanktips

Verre landen bezoeken, mooie reizen maken 
en iets van de wereld zien... Andere culturen 
ontdekken maakt van elke vakantie iets bij-
zonders. Maar vergeet niet uw inentingen 
(vaccinaties); een ander land heeft immers 
soms ook andere ziektes. Niet alleen in de 
(sub)tropen, Midden- en Zuid Amerika of 
Afrika, maar ook dichter bij huis zoals in Kro-
atië of Turkije.

Vergoedingen
Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij 

De Friesland? In de meeste gevallen worden 
de kosten dan 100% vergoed wanneer u zich 
bij de GGD laat inenten. Kiest u voor een 
andere zorgverlener? Dan wordt 80% van de 
kosten vergoed. Nieuwsgierig naar welke 
vaccinaties geadviseerd worden voor uw 
vakantiebestemming? Hierover kunt u meer 
lezen op www.zorgvooruwgezondheid.nl   

Tip: GGD heeft een handige App ontwikkeld. 
GGD Op Reis. Deze app is gratis te downloa-
den via de App Store en Google Play.

Op vakantie met de juiste inentingen

Gaat u binnenkort op vakantie? Een heerlijk 
vooruitzicht. De voorbereidingen zijn vaak 
het halve werk. Daarom geven we u graag 
wat tips om eenmaal op uw bestemming 
onbezorgd te kunnen genieten.

Uw reisverzekering
Verheugt u zich al op uw zomervakantie? 
Of heeft u misschien net een korte trip ge-
maakt? Als u er regelmatig tussenuit gaat, is 
een doorlopende reisverzekering iets voor 
u. Gaat u alleen een weekendje weg of een 
korte vakantie? Dan is een kortlopende reis-
verzekering voordeliger.

Doorlopende reisverzekering: al uw vakan-
ties in één keer goed verzekerd
Bij De Friesland kunt u rekenen op een goe-

de doorlopende reisverzekering zonder 
fratsen. Hiervoor krijgt u een uitgebreide 
basisvergoeding die u naar uw eigen be-
hoeften kunt aanpassen. Kinderen tot 5 jaar 
zijn gratis meeverzekerd. 24 uur per dag, 7 
dagen per week kunt u overal ter wereld 
rekenen op hulp via De Friesland Alarmser-
vice. Onverhoopt schade? Deze wordt snel 
en vakkundig opgelost en afgehandeld. 

Alles op een adres: gemakkelijk én voorde-
lig!
Uw zorgverzekering en reisverzekering op 
één adres geregeld. Zo heeft u maar één 
aanspreekpunt mocht er iets gebeuren. 
Maar het is ook extra voordelig. Wanneer 
u een aanvullende zorgverzekering bij De 
Friesland heeft, zijn geneeskundige kosten 

meeverzekerd en zorgen om dubbele ver-
goedingen niet nodig. 

Voordeel voor verzekerden van 
De Friesland
Verzekerden van De Friesland profiteren 
van minimaal € 5,- korting. Zo heeft u al een 
doorlopende reisverzekering vanaf € 28,75 
per jaar. Heeft u een AV Optimaal, AV Gezin, 
AV 55 Plus, AV Excellent of een AV Student 
bij ons? Dan krijgt u zelfs € 19,95 korting per 
persoon per jaar. 

Afsluiten
U kunt uw reisverzekering afsluiten via 
www.defriesland.nl/reisverzekering, bij één 
van onze (mobiele) winkels of door te bellen 
met (058) 291 31 31.                                                        

De zomervakantie komt er aan

Achterbanktip 1: Ra ra, waar denk ik aan?
Neem een persoon of voorwerp in gedach-
ten en vraag uw kinderen dit te raden. U kunt 
ze helpen met een hint of door alvast de eer-
ste letter te geven. Laat ze vragen stellen, 
maar beantwoordt deze alleen met ja of nee. 
Degene die het goed raadt, neemt de beurt 
over.

Achterbanktip 2: Dierenspel
Noem de naam van een dier. Om de beurt 
noemt iedereen die meedoet een dier dat 
begint met de laatste letter van het voor-

gaande dier. Dus bijvoorbeeld: ezel, luipaard, 
dromedaris, slang. U zult versteld staan van 
de hoeveelheid dieren die u en uw kinderen 
eigenlijk kennen.

Achterbanktip 3: Nummerborden tellen
Organiseer een wedstrijdje rond de nummer-
borden van andere auto’s. Laat bijvoorbeeld 
één kind alle auto’s tellen met een nummer-
bord dat begint of eindigt met een 8 een an-
der kind alle nummerborden die beginnen of 
eindigen met een 2. Het kind met het hoogste 
aantal getelde auto’s heeft gewonnen.          


