


Huisregels:

- Microfoon op stil 

- Vragen in de chat

- Algemene vragen, helaas geen tijd voor uitgebreide 
persoonlijke vragen



• Wijzigingen 2022 
• Welke vergoedingen zijn er voor mantelzorgers?
• Een duik in de voorwaarden van aanvullende verzekeringen



• Geen financieel advies, dus geen individueel advies over 
pakketkeuze 

• Geen verloskundige zorg, ooglidcorrectie, … 
• Een onafhankelijk beeld, geen reclame



Basisverzekering Aanvullende zorgverzekering

Verplicht Vrijwillig 

Inhoud bepaald door overheid Inhoud bepaald door verzekeraar

Inhoud en premie is voor iedereen gelijk Veel pakketten en tarieven

Zorgverzekeraar heeft acceptatieplicht Zorgverzekeraar mag klanten weigeren

Eigen risico: hoogte door overheid bepaald Geen eigen risico

Zorgplicht verzekeraars



• Elk jaar stapt tussen de 6 en 7 % van de Nederlanders over (1,1 
miljoen mensen)

• Een verzekering opzeggen kan tot 1 januari, een nieuwe 
afsluiten kan tot 1 februari 

• In 2021 had 84,9% van de Nederlanders een aanvullende 
verzekering (in 2012 was dit 88%)

• Ongeveer 25.000 mensen in Nederland zijn onverzekerd
• Ongeveer 200.000 mensen in NL staan bij het CAK geregistreerd 

als wanbetalers. 







• Herstelzorg corona bij ernstige vorm corona
• Elektriciteitskosten medische ademhalingsondersteuning thuis
• Migraine-medicijnen vergoed
• Premie stijgt (corona, loonsverhogingen zorg)
• Eigen risico blijft gelijk
• Zorgtoeslag stijgt
• Andere bekostiging ggz via zorgprestatiemodel (meer 

transparantie voor patiënt, maar ook risico op eigen risico van 
meerdere jaren aanspreken)



Inhoud is gelijk bij alle verzekeraars, geen bijzonderheden voor 
mantelzorgers specifiek. Keuze:

• Vrijwillig eigen risico ophogen in ruil voor premieverlaging
• Restitutie: zelf bepalen naar welke zorgverzekering zonder dat 

dit invloed heeft op vergoeding vanuit de verzekeraar. 
• Natura: alleen zorg van gecontracteerde zorgverleners  wordt 

vergoed





Per verzekeraar verschillend, mantelzorgvergoedingen:

• Mantelzorgmakelaar
• Respijtzorg, vervangende mantelzorg, mantelzorgvervangende

hulp
• hulp bij mantelzorg: een verzameling diensten waar jij als 

mantelzorger gebruik van kunt maken



Aanvullende verzekeringen:
• Handen in huis vaker aangevuld met (tijdelijke) andere 

aanbieders
• Cursussen voor mz: vaak bij MzNL of aangesloten organisatie
• Voor dekking vaak verwezen naar zorgvinders, maar deze 

vinden vaak ‘mantelzorg’ etc niet
• Menzis houdt niet meer vast aan max. uurvergoeding (6 euro), 

maar stelt hele bedrag €2325 per jaar beschikbaar bij av van 
€22,50 / €43,50 per mnd

• DSW voor het eerst vervangende mantelzorg! (maar: 50% met 
max. € 11,50 per uur, max. 80 uur per jaar )





Inkijkje in de voorwaarden
Vervangende mz:

• Toestemming vooraf: De Friesland, Interpolis, National Academic, ONVZ, VGZ

• Geen toestemming: DSW, InTwente, PMA, Stad Holland

• Eerst aanvragen bij gemeente: ONVZ, PNO Zorg, Promovendum, VvAA

• Verschil aanbieder lange/korte termijn: ASR

• Eigen bijdrage bij inzetten Saar aan huis: CZ

• Alleen Handen in huis: De Friesland

• Minimaal 1 dagdeel (HiH): CZ, Nationale Nederlanden, Promovendum

• Mantelzorger moet afwezig zijn: Ditzo

• Overbrugging tijdens aanvraag WMO: Interpolis, Pro Life 

• Niet respijt via Wmo én Zvw: IZA, VGZ, Studenten goed verzekerd, United 
consumers, Univé, VGZ

• Alleen HiH, tenzij zij niet kunnen leveren, dan Saar (max dagvergoeding): OHRA



Mantelzorgmakelaar:
• Aangesloten zijn bij BMZM
• 100% / 80 % vergoeding
• Vooraf toestemming: ASR, CZ, De Friesland, Interpolis, IZA, National 

Academic, Nationale Nederlanden, ONVZ, Pro Life, United consumers, 
Univé, VGZ, VvAA

• MzM moet gecontracteerd zijn door verzekeraar: Menzis, PMA
• Eenmaal vergoeding: National Academic
• Eerst bij gemeente aanvragen: ONVZ, PNO Zorg, VvAA
• Mz makelaar stelt vast hoeveel uren nodig: Promovendum, Univé, VGZ



Wie moet verzekerd zijn? 
• zv en mz aanspraak op verg: ASR
• zv óf mz, bij zelfde av eerst zv. Alleen mzm verzekering mz: CZ
• Zv óf mz, bij zelfde av eerst mz. Max 1 mz per zorgsituatie: Interpolis, Pro 

Life, Zilveren Kruis
• Zv óf mz, bij dezelfde av geldt voor cursussen eerst verz mz: Nationale 

Nederlanden
• Zv óf mz, niet allebei: Promovendum, Salland, United consumers, Univé, 

VGZ, ZorgDirect
• Zv en mz, bij zelfde av geldt voor respijt eerst zv, daarna mz. Mzm van polis 

mz: OHRA
• zv en mz, maar vergoeding wordt per jaar aan 1 uitgekeerd: De Friesland, 

HollandZorg, National Academic, ONVZ, PNO Zorg
• Zv: Ditzo
• Mz: Zorg en Zekerheid



Let bij het kiezen van een aanvullende verzekering goed op de 
voorwaarden. Zo kan het uitmaken of je:

• Wel of niet in huis woont bij degene voor wie je zorgt
• Wel of niet dezelfde aanvullende verzekering hebt als degene voor 

wie je zorgt
• Eerst toestemming moet vragen aan de verzekeraar voor gebruiken 

vergoeding
• Een vergoeding mag gebruiken als mantelzorger of juist als 

zorgvrager
• De zorg eerst bij de gemeente moet aanvragen
• Naaste in een instelling woont



Dank voor het luisteren!

….en vergeet niet het steunpunt Mantelzorg of de 
Mantelzorglijn te bellen bij vragen!  


