
Whitepaper
Tien tips: gezond
ondernemen doe je zo!

Dit handboek wordt je aangeboden door:



Inleiding
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Je bent zelfstandig ondernemer en raakt 
onverhoopt ziek. Of het nu kortdurig of langdurig 
is, het kan tot gevolg hebben dat je inkomsten 
misloopt. Ook een gebroken been kan je 
werkzaamheden immers flink in de weg zitten. 
In deze whitepaper, die in samenwerking tussen 
ikwordzzper.nl en zorgverzekeraar VGZ tot stand is 
gekomen, vertellen we je wat er gebeurt als je ziek 
bent als zzp’er. En geven we je, tien tips om gezond 
te kunnen ondernemen:

• Tip	1: zorg voor een zorgverzekering die bij je past
• Tip	2: kies een collectieve verzekering
• Tip	3: kies een pakket dat bij je past
• Tip	4: ken je rechten en je plichten
• Tip	5: neem preventieve maatregelen
• Tip	6: zet geld opzij of verzeker jezelf
• Tip	7: leg vast wat er met je opdracht gebeurt bij

ziekte
• Tip	8: maak gebruik van wachtlijstbemiddeling
• Tip	9: zorg goed voor je lichaam
• Tip	10: voorkom en verminder stress
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Als zzp’er krijg je niet doorbetaald als je ziek bent. 
Logisch dus dat je zo snel mogelijk weer aan de 
slag wilt. Een goede zorgverzekering is daarom 
onmisbaar als eerste stap naar herstel. 
Bepaal eerst wat jij belangrijk vindt aan een 
zorgverzekering. Misschien wil je een uitgebreid 
aanvullend pakket. Misschien vind je het belangrijk 
dat je zo weinig mogelijk betaalt. Of misschien 
valt jouw keuze op een zorgverzekering waarbij je 
volledig vrije keuze uit zorgaanbieders hebt. Zodra 
je dit weet, kun je op zoek naar een zorgverzekering 
die bij jouw wensen past.

Eigen risico

Je hebt in 2019 een verplicht eigen risico van 
€ 385. Dit is door de overheid bepaald. Het eigen 
risico geldt voor bijna alle zorg die in jouw 
basisverzekering zit. Zoals je bezoek aan de 
medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en 
spoedeisende hulp. Voor bepaalde zorg,
zoals huisartsenzorg, kraamzorg en zorg uit de

aanvullende verzekering, betaal je geen eigen risico. 
Naast het eigen risico betaal je soms ook een eigen 
bijdrage.
Je kunt er voor kiezen om je eigen risico te 
verhogen met een vrijwillig eigen risico. Hierdoor 
wordt je maandelijkse premie verlaagd, maar 
moet je bij zorg een hoger bedrag zelf betalen. Je 
kunt je vrijwillig eigen risico met maximaal € 500 
verhogen tot een maximum van € 885. Kies je voor 
het maximale vrijwillig eigen risico? Dan scheelt 
het je op jaarbasis zo’n € 180 aan premie voor de 
basisverzekering.

Zorgverzekeraar zonder winstoogmerk

Wellicht vind je de visie en missie van de 
zorgverzekeraar belangrijker. Zo zijn er 
zorgverzekeraars zonder winstoogmerk, zoals VGZ. 
Bij een organisatie zonder winstoogmerk wordt de 
winst bijvoorbeeld gebruikt om premies te verlagen 
en financiële buffers te vergroten. Lees wat er met 
elke euro van je premie gebeurt.

Tip1: 
Zorg voor een 
zorgverzekering die 
bij je past

https://www.vgz.nl/over-vgz/uitleg-premie
https://www.vgz.nl/over-vgz/uitleg-premie


Tip 2:
Kies een collectieve 
verzekering

44

Als werknemer in loondienst heb je vaak via je 
werkgever recht op korting op je zorgverzekering. 
Ook als zzp’er kun je gebruikmaken van 
een collectieve korting bij een aantal 
zorgverzekeraars. Dit levert je veel voordeel op: op 

basisverzekeringen kan dit al gauw € 120 per jaar 
schelen, op aanvullende verzekeringen zelfs nog 
meer. Bij bijvoorbeeld VGZ krijg je als zzp’er tot 15% 
premiekorting. 

Tip 3:
Kies een pakket dat 

bij je past

In Nederland is een basisverzekering verplicht. 
Met een basisverzekering ben je verzekerd 
voor basiszorg zoals huisartsenzorg, medisch 
specialistische zorg, spoedeisende hulp en 
geneesmiddelen. Naast de basisverzekering kun 
je je aanvullend verzekeren voor de zorg die je 

verwacht nodig te hebben. Verwacht je aankomend 
jaar kosten voor de tandarts of fysiotherapeut? 
Pas daar jouw aanvullende verzekering op aan. 
Tegenwoordig krijg je namelijk veel vrijheid om 
jouw persoonlijke pakket samen te stellen.

https://www.ondernemerscollectief.nl/kortingen/collectieve-zzp-korting-zorgverzekering-vgz/
https://www.ondernemerscollectief.nl/kortingen/collectieve-zzp-korting-zorgverzekering-vgz/
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/pakketvergelijker


Tip 4: 
Ken je rechten en 
je plichten
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Voor een zelfstandig ondernemer zijn de rechten en 
plichten anders dan voor een werknemer in loondienst. 
Zo gelden verzekeringen zoals de Ziektewet, de WIA 
en de Werkeloosheidswet niet voor jou, aangezien je er 
geen premie voor afdraagt. Als je hier gebruik van wilt 
maken, dan moet je je hier zelf voor verzekeren. 

Gelukkig zijn er wel andere mogelijkheden voor 
zorg. Als zwangere zzp’er heb je bijvoorbeeld recht 

op de ZEZ (Zelfstandige en Zwanger) -regeling als 
je in het voorgaande jaar meer dan 1.225 uur aan je 
onderneming hebt gewerkt. Als zieke zzp’er kun je 
eventueel terugvallen op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (BbZ) bij je gemeente. De gemeente 
verstrekt dan een lening of krediet op minimumniveau 
waarmee je de ziekteperiode kan overbruggen. 
Ook heb je als ondernemer, als je voldoet aan de 
inkomenseis, gewoon recht op zorgtoeslag. 

Tip 5:
Neem preventieve 
maatregelen

Als zzp’er zit je nu eenmaal in een kwetsbaardere 
situatie dan als werknemer in loondienst. 
Preventieve maatregelen kunnen je helpen de kans 
op ziekte zo klein mogelijk te maken. VGZ biedt een 

vergoeding voor diverse preventiemaatregelen: 
van een stoppen met roken-programma tot 
een EHBO-cursus. En van een griepprik tot een 
rijbewijskeuring.

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/bbz/?gclid=CNGSqfaqkLYCFeXLtAodUGcAbA
http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/bbz/?gclid=CNGSqfaqkLYCFeXLtAodUGcAbA
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen


Tip 6:
Zet geld opzij of verzeker
je door middel van een 
AOV of broodfonds
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Of je nu kort of langdurig ziek bent: zorg dat je je 
misgelopen inkomsten kunt opvangen. Zorg ervoor 
dat je in ieder geval een buffer hebt waarop je een 
aantal maanden kunt teren. Verzeker jezelf via een 
AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) of sluit 

je aan bij een broodfonds. Mocht er onverhoopt 
iets gebeuren, dan kun je in ieder geval jezelf goed 
onderhouden. Deze opties hebben voor- en nadelen 
waarover je in dit kennisartikel meer kunt lezen.

Tip 7:
Leg voor je opdrachtgevers 

vast wat er gebeurt bij ziekte

Zorg ervoor dat je met je opdrachtgever duidelijk 
afstemt wat er gebeurt bij ziekte. Dit kun je 
vastleggen in je algemene voorwaarden en in je 
modelovereenkomsten. In algemene voorwaarden 
staat vaak een bepaling over ‘overmacht’. Deze 

geldt echter niet bij ziekte, dus zorg dat je hierover 
ook een aparte bepaling opneemt. Regel je een 
vervanger als je de opdracht niet af kunt maken? 
Kan de opdrachtgever de opdracht annuleren of 
wordt het opgeschort? 

https://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/verzekeringen/broodfonds-de-voor-en-nadelen/
https://zzpmodelovereenkomsten.nl/
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Tip 8:
Maak gebruik van 
wachtlijstbemiddeling

Ben je ziek? Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk 
geholpen worden, zodat je snel weer aan het 
werk kunt. Via je zorgverzekeraar kun je vaak 
gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Bij VGZ 
houdt dit bijvoorbeeld in dat de zorgadviseurs 
voor jou op zoek gaan naar zorgaanbieders waar 
je sneller terecht kunt. Zij kijken eerst in jouw regio 
naar mogelijkheden. Lukt dat niet? Dan zoeken 
zij verder in Nederland, België of Duitsland. Deze 
wachtlijstbemiddeling is bijvoorbeeld in te zetten 
bij:

• Een	afspraak	(consult)	bij	een	medisch	specialist;
• Diagnostiek	(onderzoeken);
• Ziekenhuisopname	of	opname	in	een	zelfstandig

behandelcentrum;
• Dagbehandeling	GGZ	(geestelijke

gezondheidszorg).

Wanneer kun je gebruikmaken van 
wachtlijstbemiddeling?

VGZ heeft met de aangesloten zorgaanbieders 
afgesproken dat ze binnen wachttijden van de 
zogenoemde ‘Treeknorm’ zorg verlenen. Is deze 
wachttijd overschreden, dan is er sprake van een 
te lange wachttijd. Bij spoedeisende hulp moet de 
zorg binnen enkele uren worden verleend. Vind 
je de wachtlijst te lang – ook al valt dit binnen de 
Treeknorm? Ook dan kun je gebruikmaken van de 
wachtlijstbemiddeling. De exacte wachttijden 
van de Treeknorm vind je hier.

https://www.vgz.nl/zorgadvies/wachtlijstbemiddeling
https://www.vgz.nl/service-en-contact/veelgestelde-vragen/wachtlijstbemiddeling


Tip 9:
Zorg goed voor je 
lichaam
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Houd je eigen gezondheid goed in de gaten. Uit 
onderzoek in opdracht van Fellowes blijkt dat 
meer dan de helft van de Nederlandse zzp’ers 
nekklachten heeft (56%). Zij hebben hier vaker 
last van dan werknemers in loondienst. Bij zzp’ers 
die voornamelijk zittend hun werk uitvoeren, is 
schouderpijn een veelgehoorde klacht (44%). 
Dit lijkt te komen door wisselende werkplekken 
die niet voldoende zijn uitgerust, wat leidt tot 
fysieke klachten. Wees hiervan bewust en schaf 
ergonomische kantoormeubelen aan. Een goede 
bureaustoel en een bureau dat bij jouw zithoogte 
past, kan veel rug- en nekklachten voorkomen.
 

Te lang zitten is overigens ook niet bevorderlijk 
voor je gezondheid: het wordt niet voor niets het 
nieuwe roken genoemd. Zorg dus voor voldoende 
beweegmomenten tijdens en na je werkdag om 
je lichaam zo gezond mogelijk te houden. Vergeet 
daarbij niet het belang van gezonde voeding. Juist 
als je hard werkt, heb je dat nodig. 

Hoe fitter je bent, hoe minder kans je hebt om ziek 
te worden en hoe sneller je weer herstelt als je wel 
een keer ziek bent. 

http://assets.fellowes.com/press/ZZP%27er-groeiende-risicogroep-voor-ergonomische-klachten.pdf
http://assets.fellowes.com/press/ZZP%27er-groeiende-risicogroep-voor-ergonomische-klachten.pdf


Tip 10:
Verminder stress
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Stress wordt niet voor niets een stille sloper genoemd. 
De één is er vatbaarder voor dan de ander, maar feit 
is dat je als zzp’er meer kans hebt op stress dan een 
werknemer in loondienst. Je draagt immers volledige 
verantwoordelijkheid. En als er iets mis gaat, ben jij 
degene die de gevolgen ervan moet ondervinden. 
Voor je het weet, raak je overwerkt. Wees daarom alert 
op signalen van stress en overspanning. En zorg voor 
voldoende ontspanning.

Een aantal tips:

•	 Stel	een	duidelijke	grens	tussen	werk	en	privé
 Werk is werk, privé is privé. Probeer je werk zoveel 

mogelijk los te laten als je thuis bent. Ben je 
bang dat je dingen vergeet? Schrijf ze op voor de 
volgende werkdag. 

•	 Zorg	voor	voldoende	ontspanning
 Maak naast je werk tijd voor beweging, sport of 

hobby’s. Het leven bestaat niet alleen uit werken 
en je gedachten ergens anders op richten, helpt je 
ontspannen. 

•	 Neem	af	en	toe	vrij	
 Als zzp’er is af en toe vrij nemen heel belangrijk. 

Als je het goed hebt geregeld, kun je dit ook 
veroorloven. Ga af en toe een weekendje weg en 

gun jezelf ook vakanties. Niemand houdt het vol 
om 52 weken per jaar non-stop te werken.

•	 Wees	alert	op	signalen	van	stress	of	burn-out
 Houd goed in de gaten of je last hebt van 

onderstaande symptomen:
o Minder of geen concentratie
o Paniekaanvallen
o Lusteloosheid
o Slapeloosheid
o Neerslachtige of depressieve buien
o Nergens zin in
o Je opgejaagd of snel opgefokt voelen
o Vermoeid zijn
o Hyperventileren of snel ademhalen,  

benauwdheid of kortademigheid
o Hartkloppingen
o Maag- of buikpijn
o Hoofdpijn
o Nek- en schouderpijn.

Heb je last van deze of soortgelijke signalen? 
Neem dan contact op met je huisarts of vraag bij je 
zorgverzekering wat zij je bieden om deze klachten 
te verminderen. VGZ kan je bijvoorbeeld vanuit je 
aanvullende verzekering ook helpen met een training 
mindfulness om burn-outklachten te verminderen.

https://www.vgz.nl/vergoedingen/mindfulness-bij-burn-out-klachten
https://www.vgz.nl/vergoedingen/mindfulness-bij-burn-out-klachten


Hulp of vragen?

Nu heb je handvatten gekregen om gezonder 
te ondernemen. Heb je vragen of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met VGZ of Het 
Ondernemerscollectief.

Deze whitepaper wordt je 
aangeboden door VGZ 
en ikwordzzper.nl

https://www.vgz.nl/
https://www.ondernemerscollectief.nl/kortingen/collectieve-zzp-korting-zorgverzekering-vgz/
https://www.ondernemerscollectief.nl/kortingen/collectieve-zzp-korting-zorgverzekering-vgz/



