
Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen ten aanzien van vervangende mantelzorg (respijtzorg) 2023 
 

 

Zorgverzekeraar Aanvullende pakketten Vergoedingen (op jaarbasis) Aanbieders vervangende mantelzorg 

A.S.R ( De Amersfoortse) 
Aanvullende zorgverzekering | a.s.r. 
(asr.nl) 

- Start 
 
- Extra 
 
- Uitgebreid 
 
 
- Optimaal 
 
 
 
 
- Aanvullend Doorgaan Basis en start 
 
 
- Aanvullend Doorgaan Extra  
 
 
- Aanvullend Doorgaan Uitgebreid 

- Geen vergoeding 
 
- Maximaal €900,- per hulpbehoevende 
 
- Maximaal €1.800,- per 
hulpbehoevende 
 
- Maximaal €2.700,- per 
hulpbehoevende (niet meer af te sluiten 
in 2023. Heb je het al, dan behoud je 
het.) 
 
- Maximaal €2.700,- per 
hulpbehoevende 
 
- Maximaal €3.600,- per 
hulpbehoevende 
 
- Maximaal €4.500,- per 
hulpbehoevende 

- Handen in huis  
- Saar aan huis 
- UWassistent 
 
** Handen in huis en UWassistent als 
vervangende mantelzorg op langer 
termijn nodig is (8-10 weken van te 
voren) 
** Saar aan Huis als vervangende 
mantelzorg op korter termijn nodig is 
(week van te voren) 

Anderzorg  Geen vergoeding  

Besured (National Academic)  Geen vergoeding  

Bewuzt (VGZ)  Geen vergoeding  

CZ 
Vergoeding vervangende mantelzorg 
(respijtzorg) - CZ 

- Start 
 
- Basis 
 
- Plus 
 
- Top 
 
- Jongeren 
 
- Gezinnen 
 

- Geen vergoeding 
 
- Overige pakketten: 
14 dagen per jaar voor de mantelzorger 
(minimaal 4 uur aaneengesloten) 
 
 

- De Mantelaar (vergoed 5 uur per dag) 
- Handen in huis  (vergoed hele dag- 
minimaal 6-8 weken van te voren 
aanvragen) 
- Saar aan huis (vergoed 4 uur per dag)  
- Senior Service (vergoed 4 uur per dag) 
 
** U betaald een eigen bijdrage als 
gemaakte kosten per dag hoger 
uitvallen dan maximale dagvergoeding. 

https://www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering
https://www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering
https://www.cz.nl/vergoedingen/mantelzorg/vervangende-mantelzorg
https://www.cz.nl/vergoedingen/mantelzorg/vervangende-mantelzorg
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- 50 + 

CZ- direct  Geen vergoeding  

De Friesland 
Vergoeding vervangende hulp 
mantelzorg 2023 - De Friesland - 
Zorgverzekeraar Alles Verzorgd Polis 

- AV Instap 
 
- AV Budget 
 
- AV standaard 
 
 
- AV Extra 
 
- AV Optimaal 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Mogelijk een vergoeding via uw 
collectief 
 
- Mogelijk een vergoeding via uw 
collectief 
- Maximaal 21 dagen per kalenderjaar  

- Handen in huis   
 
 
 
 
 
Let op: u heeft pas recht op vergoeding 
als De Friesland de aanvraag heeft 
goedgekeurd en toestemming heeft 
verleend 

Ditzo (A.S.R) 
VergoedingenVinder (ditzo.nl) 

- Zorg Bewust 
 
- Zorg Goed 
 
- Zorg Beter 
 
 
- Zorg Best 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Maximaal 4 dagen per kalenderjaar, 
per verzekerde die zorg nodig heeft 
 
- Maximaal 8 dagen per kalenderjaar, 
per verzekerde die zorg nodig heeft 

- Handen in huis (mantelzorger moet 
afwezig zijn als vervangende mantelzorg 
wordt geboden) 

DWS 
Vervangende mantelzorg - 
Consumenten - DSW Zorgverzekeraar 

- AV compact 
 
- AV Standaard 
 
- AV Student 
 
- AV Top 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
-  €17.50 per uur voor een maximum 
van 80 uur per kalenderjaar. 

- Saar aan huis 
- De Mantelaar 
- UWassistent 
- Senior Service 
 
** Ontvanger dienst bij DWS verzekerd 
te zijn. 
** U ontvangt zelf de rekening en dient 
deze vervolgens te declareren. 

FBTO  Geen vergoeding  

HEMA  Geen vergoeding  

HollandZorg (ENO)  Geen vergoeding  

Interpolis 
Vergoeding 2023: 
Mantelzorgvervanging | Interpolis 
zorgverzekering 

- ZonderMeer 
 
- MeerZeker 
 

- Geen vergoeding 
 
- 1 keer per kalenderjaar: maximaal 96 
uur  

- De Mantelaar 
- Saar aan huis 
- Home Instead 
- Senior Service 

https://www.defriesland.nl/vergoedingen/hulp-bij-mantelzorg
https://www.defriesland.nl/vergoedingen/hulp-bij-mantelzorg
https://www.defriesland.nl/vergoedingen/hulp-bij-mantelzorg
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/vergoedingen#/vergoeding/2023/435646
https://www.dsw.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.dsw.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/mantelzorgvervanging
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- ZonderZorgen 

 
-1 keer per kalenderjaar: maximaal 120 
uur  

 
Let op: vervangende mantelzorg tijdens 
afwezigheid van de huidige 
mantelzorger voor 3 maanden achter 
elkaar 
 
Let op: U vraagt toestemming aan uw 
ZorgConsulent. De ZorgConsulent 
bepaalt op basis van uw persoonlijke 
situatie het aantal uren vervangende 
mantelzorg waar u recht op heeft. 

InTwente Zorgverzekeraar  (DSW) 
Vervangende mantelzorg - 
Consumenten - inTwente 
Zorgverzekeraar 

- AV Compact 
 
- AV Standaard 
 
- AV Student 
 
- AV Top 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- €17.50 per uur voor een maximum van 
80 uur per kalenderjaar. 

- Saar aan huis 
- De Mantelaar 
- UWassistent 
- Senior Service 
 
** Ontvanger moet bij InTwente zijn 
verzekerd. 
** U ontvangt zelf de rekening en dient 
deze vervolgens te declareren. 

IZA Zorgverzekering (VGZ) 
Vergoeding vervangende mantelzorg 
(iza.nl) 

- IZA Extra Zorg Instap 
 
- IZA Extra Zorg 1 
 
- IZA Extra Zorg 2 
 
- IZA Extra Zorg 3 
 
- IZA Classic Comfort  
 
 

- Geen vergoeding 
 
- 5 dagen per kalenderjaar  
 
- 10 dagen per kalenderjaar  
 
- 20 dagen per kalenderjaar  
 
- 20 dagen per kalenderjaar  

- Handen in huis 
- Saar aan huis 
- De Mantelaar 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag ook als het minder uur 
betreft 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

IZZ 
Vergoeding vervangende mantelzorg | 
IZZ Zorgverzekering door VGZ 
(izzdoorvgz.nl) 

- IZZ Zorg voor de Zorg 
 
- IZZ Extra Zorg 1 
 
- IZZ Extra Zorg 2 

Alle pakketten 10 dagen per 
kalenderjaar 
 
 

Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag ook als het minder uur 
betreft 
 

https://www.intwente.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.intwente.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.intwente.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.iza.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.iza.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.izzdoorvgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.izzdoorvgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.izzdoorvgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg


Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen ten aanzien van vervangende mantelzorg (respijtzorg) 2023 
 

 
- IZZ Extra Zorg 3 

Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

Jaaah (ONVZ)  Geen vergoeding  

Just (CZ)  Geen vergoeding  

Menzis 
Vergoeding vervangende mantelzorg | 
Menzis 

- Extra Verzorgd 1 
 
- Extra Verzorgd 2 
 
- Extra Verzorgd 3 
 
- Aanvullend 
 
- Extra aanvullend 
 
- JongerenVerzorgd 

- Geen vergoeding 
 
- maximaal €2.325,- per jaar  
 
- maximaal €2.325,- per jaar  
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 

- Handen in huis 
- Saar aan huis 
 
** vergoeding alleen bij 
gecontracteerde aanbieders. 

National Academic (VGZ) 
VGZ | National Academic 
zorgverzekering via VGZ | VGZ 
Zorgverzekering 

- Primair 
 
- Royaal 
 
- Optimaal 
 
- Excellent 

-  Geen vergoeding 
 
- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 20 dagen per kalenderjaar 
 

- De Mantelaar 
- Saar aan huis 
- Handen in huis 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag, ook als u minder dan 24 
uur zorg afneemt. 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

Nationale Nederlanden 
Mantelzorg : NN 

- Aanvullend Start 
 
- Aanvullend Extra 
 
- Aanvullend Compleet 
 
- Aanvullend Jij & Gemak 

- Bij alle aanvullende pakketten 
maximaal 14 dagen per kalenderjaar, 
met een minimum van 4 uur aan een 
gesloten.  

- Handen in Huis (vergoeding max. 8 uur 
per dag) 
- De Mantelaar (vergoeding max.  5 uur 
per dag) 
- Saar aan huis (vergoeding max. 4 uur 
per dag) 

https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/v/vervangende-mantelzorg
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/v/vervangende-mantelzorg
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/national_academic
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/national_academic
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/national_academic
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/Mantelzorg.htm
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- Aanvullend Jij & Jonge kinderen 
 
- Aanvullend Jij & Pubers 
 
- Aanvullend Jij & Vitaal 
 
- Aanvullend Comfort 
 
- Aanvullend Top 

- Senior Service (vergoeding max. 4 uur 
per dag) 
 
**Mantelaar, Saar aan huis of Senior 
Servce alleen wanneer Handen in Huis 
geen capaciteit heeft om de 
ondersteuning te regelen. U dient dan 
rekening te houden met een maximum 
vergoeding van €140,- 
 
 
 
 
 
 
 
Let op : maakt u voor de eerste keer 
gebruik van vervangende mantelzorg , 
houd dan rekening met een 
doorlooptijd van 8 tot 10 weken.  

OHRA 
Mantelzorg - vergoeding 
zorgverzekering | OHRA 

- Compact / Compact Fysio meenemen 
 
- Sterk / Sterk Fysio meenemen 
 
- Aanvullend / Aanvullend Fysio 
meenemen 
 
- Extra aanvullend / Extra aanvullend 
Fysio meenemen 
 
- Uitgebreid 
 
Oude verzekeringen: 
- Uitgebreid Vitaal 
 
- Extra uitgebreid 
 
- Compleet 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Overige pakketten 14 dagen per 
kalenderjaar 
 

- Handen in Huis 
- De Mantelaar (vergoeding max. 5 uren 
per dag) 
- Saar aan huis (vergoeding max. 4 uren 
per dag)  
- Senior Service (vergoeding max. 4 uren 
per dag) 
 
** De Mantelaar, Saar aan huis en 
Senior Service alleen wanneer Handen 
in Huis geen capaciteit heeft om de 
ondersteuning te regelen. U dient dan 
rekening te houden met een maximum 
vergoeding van €130,- 
 
** OHRA raadt aan vergoeding tussen 
de 6 a 8 weken van te voren aan te 
vragen.  

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/mantelzorg
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/mantelzorg
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** alleen als de mantelzorger met verlof 
of op vakantie is en wanneer de 
mantelzorger een planbare operatie 
ondergaat. 

ONVZ 
Vervangende mantelzorg | ONVZ 

- Startfit 
 
- Benefit 
 
- Optifit 
 
- Topfit 
 
- OntzorgPlus (onderdeel van Superfit) 

- Geen vergoeding 
 
- €800,- 
 
- €1.200,- 
 
- €2.000,- 
 
- 2 weken , bij spoedopname na ernstig 
ongeval of vaststellen ernstige 
aandoening van mantelzorger 

- Saar aan huis 
- Senior Service 
 
 
 
 
 
Let op: vraag vervangende mantelzorg 
op tijd aan bij de ZorgConsulent. 
Vervangende mantelzorg vanuit de 
gemeente gaat voor. 

PNO Zorg (ONVZ) 
Vervangende mantelzorg (pnozorg.nl) 

- Startfit 
 
- Benefit 
 
- Optifit 
 
- Topfit 
 
- Excellent  
 
- OntzorgPlus (onderdeel van Excellent) 

- Geen vergoeding 
 
- €800,- 
 
- €1.200,- 
 
- €2.000,- 
 
- €2.500,- 
 
- 2 weken , bij spoedopname na ernstig 
ongeval of vaststellen ernstige 
aandoening van mantelzorger 

- Saar aan huis 
- Handen in huis 
- Senior Service 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: vraag vervangende mantelzorg 
op tijd aan bij de ZorgConsulent. 
Vervangende mantelzorg vanuit de 
gemeente gaat voor. 

Prolife (Christelijke zorgverzekering) 
Vergoeding mantelzorgvervanging 
2023 - Pro Life 

- Smallpolis 
 
- Mediumpolis 
 
- Largepolis 
 
- Extra Largepolis 

- Geen vergoeding 
 
- 96 uur per kalenderjaar 
 
- 120 uur per kalenderjaar 
 
- 144 uur per kalenderjaar 

- De Mantelaar 
- Home Instead 
 
 
Let op: vervangende mantelzorg tijdens 
afwezigheid van de huidige 
mantelzorger voor 3 maanden achter 

https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023/vervangende-mantelzorg
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/2022/vervangende-mantelzorg/
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/mantelzorgvervanging
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/mantelzorgvervanging
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elkaar. Vergoeding is voor 
mantelzorgers 
 
Let op: vraag toestemming aan de 
zorgcoach. De zorgcoach bepaalt op 
basis van uw persoonlijke situatie waar 
u recht op heeft. De zorgcoach kan ook 
helpen met het regelen van de 
ondersteuning via de gemeente. 

Promovendum (VGZ) 
VGZ | Promovendum | VGZ 
Zorgverzekering 

- Primair 
 
- Royaal 
 
- Ideaal 
 
- Excellent 

- Geen vergoeding 
 
- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 20 dagen per kalenderjaar 

- De Mantelaar 
- Saar aan huis 
- Handen in huis 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

Salland (ENO)  Geen vergoeding  

Stad Holland 
Vervangende mantelzorg - 
Consumenten - Stad Holland 
Zorgverzekeraar 

- Compact AV 
 
- Jongeren AV 
 
- Standaard AV 
 
- Extra Uitgebreide AV 
- Uitgebreide AV 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
50% vergoeding tot een 
maximumbedrag van €11,50 per uur en 
voor maximaal 80 uur per kalenderjaar 

- Saar aan Huis 
- De Mantelaar 
- UWassistent 
- Senior Service 
 
 
Let op: u heeft toestemming van Stad 
Holland nodig en u dient zelf de nota te 
declareren. 

Studenten goed verzekerd  
(Zilveren kruis) 
Vergoedingenwijzer 2023 
(studentengoedverzekerd.nl) 

- Aanvullend 1 ster 
 
- Aanvullend 2 sterren 
 
- Aanvullend 3 sterren 
 
- Aanvullend 4 sterren 

- Geen vergoeding 
 
- 1 keer 96 uur 
 
- 1 keer 120 uur 
 
- 1 keer 144 uur 

Raadpleeg uw zorgverzekering 
 
 
 
Let op: uren zijn alleen inzetbaar 
wanneer het om 3 aaneengesloten 
maanden gaat 

https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/promovendum
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/promovendum
https://www.stadholland.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.stadholland.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.stadholland.nl/consumenten/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.studentengoedverzekerd.nl/pdf/2023/Vergoedingenwijzer2023.pdf
https://www.studentengoedverzekerd.nl/pdf/2023/Vergoedingenwijzer2023.pdf
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United Consumers (VGZ) 
Respijtzorg: Vergoeding voor 
Vervangende Mantelzorg | UC 
(unitedconsumers.com) 

- UC ZorgZeker 1  
 
- UC ZorgZeker 2 
 
- UC ZorgZeker 3 

- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 

- De Mantelaar 
- Saar aan huis 
- Handen in huis 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

Univé 
Vergoeding mantelzorg: vervangende 
mantelzorg (mijnunivezorg.nl) 

- Aanvullend Goed 
 
- Aanvullend Beter 
 
- Aanvullend Best 
 
- Collectief Aanvullend Goed 
 
- Collectief Aanvullend Beter 
 
- Collectief Aanvullend Best 

- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 15 dagen per kalenderjaar 
 
- 15 dagen per kalenderjaar 
 
- 20 dagen per kalenderjaar 
 
- 25 dagen per kalenderjaar 

- De Mantelaar 
- Saar aan huis 
- Handen in huis 
 
 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag 
 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

UMC zorgverzekeringen (VGZ) 
Vergoeding vervangende mantelzorg 
(umczorgverzekering.nl) 

- UMC Extra Zorg Instap 
 
- UMC Extra Zorg 1 
 
- UMC Extra Zorg 2 
 
- UMC Extra Zorg 3 

- Geen vergoeding 
 
- Overige aanvullende pakketten 15 
dagen per kalenderjaar 
 
 
 

- De Mantelaar 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

VGZ - VGZ Aanvullend Instap - Geen vergoeding - De Mantelaar 

https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/respijtzorg.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/respijtzorg.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/respijtzorg.jsp
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
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VGZ | Vergoeding mantelzorg: 
vervangende mantelzorg | VGZ 
Zorgverzekering 

 
- VGZ Aanvullend goed 
 
- VGZ Aanvullend beter 
 
- VGZ Aanvullend best 
 
- Collectief VGZ Werkt instap 
 
- Collectief VGZ Werkt goed 
 
- Collectief VGZ Werkt beter 
 
- Collectief VGZ Werkt best 
 
- Collectief VGZ Zorgt goed 
 
- Collectief VGZ Zorgt beter 
 
- Collectief VGZ Zorgt best 
 
- Collectief VGZ Primair 
 
- Collectief VGZ Royaal 
 
- Collectief VGZ Optimaal 
 
- Collectief VGZ Excellent 
 
- Collectief VGZ Jong pakket 
 
- Alles in één VGZ Gezin pakket 
 
- VGZ gemeentepakket Compact 
 
- VGZ gemeentepakket Compleet 

 
- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 15 dagen per kalenderjaar 
 
- Geen vergoeding 
 
- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 15 dagen per kalenderjaar 
 
- 15 dagen per kalenderjaar 
 
- 20 dagen per kalenderjaar 
 
- 25 dagen per kalenderjaar 
 
-  Geen vergoeding 
 
- 5 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 20 dagen per kalenderjaar 
 
- Geen vergoeding 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 10 dagen per kalenderjaar 
 
- 20 dagen per kalenderjaar 

- Saar aan huis 
- Handen in huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: vervangende mantelzorg voor 
minimaal 1 dag 
 
 
Let op: vraagt u voor de eerste keer 
vervangende mantelzorg aan, doe dit 
dan 8 weken voordat u weggaat. 
Verwijzing nodig via afdeling Zorgadvies 
en bemiddeling 

VinkVink  Geen vergoeding  

VvAA - Start - Geen vergoeding - Saar aan huis 

https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
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Algemene regels en vergoedingen 2023 
VvAA (onvz.nl) 

 
- Student 
 
- Plus 
 
- Optimaal 
 
- Top 
 
- Excellent 
 
- Ontzorgplus 

 
- Geen vergoeding 
 
- €800,- maximaal per kalenderjaar 
 
- €1.200,- maximaal per kalenderjaar 
 
- €2.000,- maximaal per kalenderjaar 
 
- €2.500,- maximaal per kalenderjaar 
 
- 2 weken, bij spoedopname na ernstig 
ongeval of vaststellen van ernstige 
aandoening bij mantelzorger 

- Senior Service 
- Home Instead 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: ZorgConsulent moet 
toestemming en adviseert vervangende 
mantelzorg tijdig aan te vragen. 

Zekur (VGZ)  Geen vergoeding  

Zilveren kruis 
Vergoeding mantelzorgvervanging 
2023 - Zilveren Kruis 

- Aanvullend 1 ster 
 
- Aanvullend 2 sterren 
 
- Aanvullend 3 sterren 
 
- Aanvullend 4 sterren 

- Geen vergoeding 
 
- 1 keer 96 uur 
 
- 1 keer 120 uur 
 
- 1 keer 144 uur 

- De Mantelaar 
- Saar aan huis 
- Home Instead 
 
 
 
Let op: uren zijn alleen inzetbaar 
wanneer het om 3 aaneengesloten 
maanden gaat 

Zorg en Zekerheid 
Vervangende mantelzorg – 
vergoedingen in 2023 
(zorgenzekerheid.nl) 

- AV Basis 
 
- AV Sure 
 
- AV Standaard 
 
- AV GeZZin Compact 
 
- AV GeZZin 
 
- AV Top 
 
- AV Plus 
 

- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- Geen vergoeding 
 
- 3 weken per jaar 
 
- 3 weken per jaar 
 
- 3 weken per jaar 
 

- Handen in huis 
- De Mantelaar 

https://www.onvz.nl/siteassets/files/vvaa/2023/vvaa-vw-algemene-regels-en-vergoedingen-2023.pdf
https://www.onvz.nl/siteassets/files/vvaa/2023/vvaa-vw-algemene-regels-en-vergoedingen-2023.pdf
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/vervangende-mantelzorg
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/vervangende-mantelzorg
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/vervangende-mantelzorg


Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen ten aanzien van vervangende mantelzorg (respijtzorg) 2023 
 

- AV Totaal - 3 weken per jaar 

ZorgDirect (ENO)  Geen vergoeding  

Zorgzaam (VGZ)  Geen vergoeding  

ZieZo (Zilveren kruis) 
 Geen vergoeding 

 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De zorgverzekering bepaalt op basis van uw persoonlijke situatie het aantal uren vervangende mantelzorg waar u recht op heeft. Verspreiding van dit document is toegestaan met bronvermelding.   
Bron: MEE Mantelzorg 28 – 11 – 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergoedingen die niet in ons overzicht staan, maar voor u als mantelzorger wel interessant kunnen zijn:  

• Logeerhuis, vaak een selectief aantal aanbieders 

• Overnachtingen gerelateerd aan ziekenbezoek voor patiënt zelf of familie, vaak voor familie die op hetzelfde adres wonen 

• Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van de ouders, vanaf een bepaalde opnameduur en tot een bepaalde leeftijd van de kinderen 

• Herstellingsoorden 

• Zorggenoten of Zorgassistenten om u met regelzaken te helpen 

• Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning 
 


