
Jaaah helpt je mentaal en fysiek fit te blijven. Met toegang tot de nieuwste digitale zorg op het 
gebied van fysio en mentale gezondheid. Zo kun je met de app Fysiochecknu zelf aan de slag met 
oefeningen om fit te blijven en helpt de app Headspace je beter te ontspannen en te slapen.  

Jaaah is een zorgverzekering van ONVZ. Daarmee ben je verzekerd van een goede zorgverzekering 
en kun je terecht bij alle ziekenhuizen en huisartsen. Jaaah. Daar zeg je geen nee tegen. 

www.jaaah.nl 

Ik zeg Jaaah
tegen ’n actief
leven. 



Kies je pakket
Bij  Jaaah bieden we 2 overzichtelij ke aanvullende verzekeringen 
aan: Jaaah beter en Jaaah best. Met vergoedingen voor de 
meestgebruikte zorg, zoals fysio en anticonceptie. 
Je kunt je verzekering uitbreiden met Jaaah tand en/of Jaaah 
op reis. Zo betaal je alleen voor wat je echt nodig hebt.

Verzekerd b�  Jaaah via een collectief
Kies je voor Jaaah via een collectief? Dan krij g je Jaaah werkfi t
gratis als je een basisverzekering én aanvullend pakket Beter of 
Best afsluit. Kij k op jaaah.nl of jouw werkgever of vereniging de 
zorgverzekering Jaaah en Werkfi t aanbiedt. Met Werkfi t geniet 
je van de volgende voordelen:

•  3 extra fysio behandelingen
•  € 100 gezondheidscheck
•  € 250 psychologische zorg
•  € 500 preventieve programma’s voor mentale zorg
•  Toegang tot zelfhulpmodules van Mirro

   Je kunt terecht b�  alle ziekenhuizen en huisartsen
   Bl� f fysiek fi t met verschillende fysio dekkingen, 

zoals online fysio en fysio na een ongeval 
   Bl� f mentaal fi t met de app Headspace
   Regel alles eenvoudig zelf via de Jaaah app
   Een zorgverzekering van ONVZ

Daarom Jaaah.

Meer weten 
over Jaaah? 

Kijk op 
jaaah.nl

Jaaah is een digitale 
zorgverzekeraar met een 
handige app. Zo heb je alt� d je 
zorgpas en een noodnummer b�  
de hand. Maar je regelt ook heel 
veel zaken zelf:

   Je (verzekerings)
gegevens w� zigen

   Direct de vergoedingen en 
je zorgverbruik bek� ken

   Snel en simpel declareren
   Contact opnemen met Jaaah

Jaaah. app

Zeg jaaah tegen 
de innovatieve 
zorgverzekering.


