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Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding 

Zilveren Kruis  
Vergoeding 
kinderopvang bij 
ziekenhuisopname 
ouders 2022 - Zilveren 
Kruis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aanvullend 2 sterren 
maximaal 50 uur per 
week 
 

• Aanvullend 3 sterren 
maximaal 50 uur per 
week 

 
Aanvullend 4 sterren 
maximaal 50 uur per week. 

De vergoeding is voor een ouder die 
bij ons verzekerd is 

• en die 3 dagen of langer in 
het ziekenhuis ligt 

• met inwonende kinderen tot 
12 jaar 

Wat krijgt u vergoed? 
Kinderopvang aan huis vanaf de 3e 
dag van het ziekenhuisverblijf tot en 
met de 3e dag na het ontslag. De 
hoogte van de vergoeding hangt af 
van de leeftijd van uw jongste kind. 
Wat krijgt u niet vergoed? 

• kinderopvang bij opname in 
een psychiatrisch ziekenhuis 

• kinderopvang bij een 
ziekenhuisopname korter dan 
3 dagen 

• de kosten van uitbreiding van 
het aantal uren bij een 
kinderdagverblijf 

U heeft vooraf toestemming van ons 
nodig 
U heeft vooraf toestemming nodig.  
Bel hiervoor met onze klantenservice. 
De afdeling klantenservice brengt u in 
contact met de Zorgregelaar.  
Waar kunt u terecht? 
U kunt alleen naar een kindercentrum 
of gastouder geregistreerd in het 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP). De 
Zorgcoach kan u hier meer over 
vertellen. 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/declareren/machtiging
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/contact
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Prolife.nl 
Vergoeding 
kinderopvang bij 
ziekenhuisopname 
ouders 2022 – Pro Life 
 

• Small polis maximaal 
50 uur per week 

 

• Medium polis 
maximaal 50 uur per 
week 

 

• Large polis maximaal 
50 uur per week 

 

• Extra large polis 50 
uur per week 

 

De vergoeding is voor een ouder die 
bij ons verzekerd is 

• en die 3 dagen of langer in 
het ziekenhuis ligt 

• met inwonende kinderen tot 
12 jaar 

Wat krijgt u vergoed? 
Kinderopvang aan huis vanaf de 3e 
dag van het ziekenhuisverblijf tot en 
met de 3e dag na het ontslag. De 
hoogte van de vergoeding hangt af 
van de leeftijd van uw jongste kind. 
Wat krijgt u niet vergoed? 

• kinderopvang bij opname in 
een psychiatrisch ziekenhuis 

• kinderopvang bij een 
ziekenhuisopname korter dan 
3 dagen 

• de kosten van uitbreiding van 
het aantal uren bij een 
kinderdagverblijf 

U heeft vooraf toestemming van ons 
nodig 
U heeft vooraf toestemming nodig. 
Bel hiervoor met 
onze klantenservice. De afdeling 
klantenservice brengt u in contact 
met de Zorgregelaar.  
Waar kunt u terecht? 
U kunt alleen naar een instelling 
waarmee wij afspraken hebben. 
De zorgcoach vertelt u hier meer 
over. 
 

Interpolis 
Vergoeding 2022: 
Kinderopvang bij 
ziekenhuisopname 
ouders | Interpolis 
zorgverzekering 

• Meer Zeker  
maximaal 50 uur per 
week 
 

Zonder Zorgen maximaal 50 
uur per week 

De vergoeding is voor een ouder die 
bij ons verzekerd is 

• en die 3 dagen of langer in 
het ziekenhuis ligt 

• met inwonende kinderen tot 
12 jaar 

Wat krijgt u vergoed? 
Kinderopvang aan huis vanaf de 3e 
dag van het ziekenhuisverblijf tot en 
met de 3e dag na het ontslag. De 
hoogte van de vergoeding hangt af 
van de leeftijd van uw jongste kind. 
Wat krijgt u niet vergoed? 

• kinderopvang bij opname in 
een psychiatrisch ziekenhuis 

• kinderopvang bij een 
ziekenhuisopname korter dan 
3 dagen 

https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.prolife.nl/service-en-contact/machtiging
https://www.prolife.nl/service-en-contact
https://www.prolife.nl/service-en-contact/persoonlijke-zorgcoach-en-zorgregelaar
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname-ouders
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• de kosten van uitbreiding van 
het aantal uren bij een 
kinderdagverblijf 

U heeft vooraf toestemming van ons 
nodig 
Bel hiervoor met de Interpolis Zorglijn 
via 013 462 20 25. Bereikbaar op 
werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur en 
op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur. 
Waar kunt u terecht? 
U kunt alleen naar een instelling 
waarmee wij afspraken hebben. 
De zorgregelaar vertelt u hier meer 
over. 
 

ASR Aanvulling uitgebreid 
€ 15 per dag (max. 30 dagen) 
Eerst 5 dagen komt voor 
eigen rekening. 

Voorwaarden: 
- Bij een ziekenhuisopname van u of 
van uw partner., die ook bij ons 
verzekerd is.  
- Wij vergoeden tot en met het 
kalenderjaar waarin uw jongste kind 
12 jaar wordt. Hij of zij moet ook bij 
ons  
verzekerd zijn.  
- Wij vergoeden alleen de kosten van 
extra kinderopvang vanwege de 
ziekenhuisopname.  
- Wij vergoeden alleen de kosten van 
extra kinderopvang door een 
kinderdagverblijf.  
- U zorgt voor een verklaring van het 
ziekenhuis over het aantal ligdagen.  
- Wij ontvangen een originele nota 
met daarop het KvK-nummer van het 
kinderdagverblijf. 
Wij vergoeden geen: 
- Reguliere kinderopvang.  
- Kinderopvang door familie, vrienden 
of andere vormen van kinderopvang. 

De Friese 
zorgverzekeraar 

AV Optimaal 
Maximaal 200 euro per jaar 
 

Wat krijg ik vergoed? 
U heeft recht op een bijdrage in de 
kosten van kinderopvang voor 
kinderen tot 14 jaar, als de 
verzorgende ouder is opgenomen in 
een instelling voor medisch 
specialistische zorg vanaf de 5e 
opnamedag. 
Heb ik een verwijzing nodig? 
Nee, u heeft geen verwijzing van een 
arts nodig. 

https://www.interpolis.nl/service/zorg/zorgbemiddeling
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Waar kan ik terecht voor 
kinderopvang? 
Een kindercentrum of gastouder 
geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang 
Wanneer heb ik geen recht op 
vergoeding? 
De vergoeding heeft geen betrekking 
op de uren kinderopvang die al zijn 
afgesproken voordat er sprake was 
van een opname in een instelling voor 
medisch specialistische zorg. 
 

Hema Aanvullend 3 
vanaf de 11e dag maximaal 
20.- per dag voor maximaal 3 
maanden 

gecontracteerde zorgaanbieder: 
100% vergoeding  
 
niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 
75% vergoeding van de rekening tot 
maximaal 75% van de gemiddelde 
gecontracteerde tarieven 

Menzis 
Vergoeding 
kinderopvang bij 
ziekenhuisopname | 
Menzis 
 

• ExtraVerzorgd 2  
€ 20 per dag (vanaf 
11e dag 
ziekenhuisopname) 
tot 3 maanden 

• ExtraVerzorgd 3  
€ 20 per dag (vanaf 
11e dag 
ziekenhuisopname) 
tot 3 maanden 

 

Wat krijg ik vergoed? 
Opvang is vooral belangrijk als de 
kinderen nog niet zo goed voor 
zichzelf en elkaar kunnen zorgen. 
Daarom heeft u recht op deze 
vergoeding als er kinderen in uw 
gezin zijn, jonger dan 12 jaar. 
 
Wat wordt niet vergoed? 
U krijgt geen vergoeding voor 
kinderopvang bij een 
ziekenhuisopname in verband met 
een bevalling, revalidatie of als u bent 
opgenomen ten laste van de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Ook geldt er 
geen vergoeding voor kinderopvang 
bij opname in een GGZ-instelling of 
Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis (PAAZ). 
 
Waar kan ik terecht? 
Als u uw kinderen onderbrengt bij 
een dagopvang in een 
kinderdagverblijf of crèche, bij de 
buitenschoolse opvang (BSO) of in de 
gastouderopvang, dan krijgt u de 
vergoeding. 

Nationale Nederlanden 
 

• Start   
€ 200 (vanaf 10e dag 
ziekenhuisopname) 
na toestemming 

Wat krijg je vergoed in 2022? 
Kinderopvang als de verzorgende 
ouder voor langere tijd in het 
ziekenhuis moet verblijven. We 

https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/k/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/k/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/k/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/k/kinderopvang-bij-ziekenhuisopname
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• Extra  
€ 200 (vanaf 10e dag 
ziekenhuisopname) 
 na toestemming 
 

• Jij & jonge kinderen 
€ 250 (vanaf 10e dag 
ziekenhuisopname) 
na toestemming 
 

• Jij & Pubers 
€ 250 (vanaf 10e dag 
ziekenhuisopname) 
na toestemming 
 

• Compleet  
€ 200 (vanaf 10e dag 
ziekenhuisopname) 
na toestemming 

 

vergoeden de kosten vanaf de tiende 
opnamedag. 
 
Waar kun je terecht? Kinderopvang 
bij opname: de kinderopvang moet 
plaatsvinden bij een geregistreerd 
kindercentrum of een geregistreerde 
gastouder. 
 
Wat moet je regelen? 
Als je goedkeuring nodig hebt voor 
kinderopvang, stuur dan een melding 
naar Nationale-Nederlanden: 
 
Nationale-Nederlanden  
t.a.v. Medische Beoordelingen  
Postbus 4016  
5004 JA Tilburg 

OHRA 
Kinderopvang - 
vergoeding 
zorgverzekering | OHRA 

• Uitgebreid   
€ 200 (vanaf 10e dag 
ziekenhuisopname); na 
toestemming 

Je hebt recht op deze vergoeding in 
de volgende gevallen: 
 
Je hebt kind(eren) tot 14 jaar 
Je bent opgenomen in een instelling 
voor medisch-specialistische zorg 
Ten minste 1 van de gezinsleden 
heeft een aanvullende verzekering 
die kinderopvang vergoedt 
De kinderopvang valt buiten de uren 
die je normaal al hebt geregeld, 
voordat sprake was van opname in 
een instelling voor medisch-
specialistische zorg 
 
Voor de vergoeding geldt verder het 
volgende: 
De vergoeding gaat in vanaf de 10e 
dag van de opname 
OHRA vergoedt alleen als je een 
rekening indient van het 
kinderopvanghuis of de gastouder 
 
Waar kan ik terecht? 
Je kunt terecht bij een 
kinderopvanghuis of een gastouder 
die in het Landelijk Register 
Kinderopvang staat. 
 

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang
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Mag ik naar een andere 
zorgverlener? 
Staat je zorgverlener niet in het 
Landelijk Register Kinderopvang? Dan 
ontvang je geen vergoeding. 
 
Heb ik vooraf toestemming van 
OHRA nodig? 
Nee, je hebt vooraf geen 
toestemming nodig van OHRA. 
 

PMA Zorgverzekering 
 

• ExtraVerzorgd 2 
€ 20 per dag (vanaf 
11e dag 
ziekenhuisopname) 
tot 3 maanden 

• ExtraVerzorgd 3 
€ 20 per dag (vanaf 11e dag 
ziekenhuisopname) tot 3 
maanden 

Wat krijg ik vergoed? 
Opvang is vooral belangrijk als de 
kinderen nog niet zo goed voor 
zichzelf en elkaar kunnen zorgen. 
Daarom heeft u recht op deze 
vergoeding als er kinderen in uw 
gezin zijn, jonger dan 12 jaar. 
 
Wat wordt niet vergoed? 
U krijgt geen vergoeding voor 
kinderopvang bij een 
ziekenhuisopname in verband met 
een bevalling, revalidatie of als u bent 
opgenomen ten laste van de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Ook geldt er 
geen vergoeding voor kinderopvang 
bij opname in een GGZ-instelling of 
Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis (PAAZ). 
 
Waar kan ik terecht? 
Als u uw kinderen onderbrengt bij 
een dagopvang in een 
kinderdagverblijf of crèche, bij de 
buitenschoolse opvang (BSO) of in de 
gastouderopvang, dan krijgt u de 
vergoeding. 

Salland 
Kinderopvang bij 
ziekenhuisopname | 
Vergoeding 2022 
(salland.nl) 
 

• Plus 
€ 20 per dag (vanaf 
11e dag 
ziekenhuisopname) 
tot 3 maanden 

• Top 
€ 20 per dag (vanaf 11e dag 
ziekenhuisopname) tot 3 
maanden 

Wanneer komt u voor een 
vergoeding in aanmerking? 
U heeft recht op een vergoeding van 
kinderopvang vanaf de elfde dag dat 
u aaneengesloten in een ziekenhuis 
ligt. De ziekenhuisopname is voor 
zorg uit de basisverzekering, uw 
kinderen zijn jonger dan twaalf jaar 
en zij zijn ook bij Salland 
Zorgverzekeringen verzekerd. 
 
De vergoeding geldt alleen voor 
kinderopvang door uw 

https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang-ziekenhuisopname
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang-ziekenhuisopname
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang-ziekenhuisopname
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/kinderopvang-ziekenhuisopname
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ziekenhuisopname. De vergoeding 
geldt niet voor het aantal uren 
kinderopvang dat u eventueel 
normaal al geregeld heeft. 
 
Eigen bijdrage 
Wij vergoeden maximaal € 20,- per 
dag. Als de prijs voor de kinderopvang 
hoger is dan onze maximale 
vergoeding, dan betaalt u zelf het 
verschil. 
 
Geen eigen risico 
Voor vergoedingen uit de 
aanvullende verzekeringen geldt geen 
eigen risico. 
 
Bij wie kunt u terecht? 
U kunt terecht bij kindercentra en 
gastouderbureaus die in het landelijk 
register kinderopvang staan. Kijk op 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
voor meer informatie. 

Zorg Direct 
 

• Online Gemak – Plus 
€ 20 per dag (vanaf 
11e dag 
ziekenhuisopname) 
tot 3 maanden 

• Online Gemak – Top 
       € 20 per dag  

      (vanaf  11e dag        
ziekenhuisopname) tot 3 
maanden 

Wanneer komt u voor een 
vergoeding in aanmerking? 
U heeft recht op een vergoeding van 
kinderopvang vanaf de elfde dag dat 
u aaneengesloten in een ziekenhuis 
ligt. De ziekenhuisopname is voor 
zorg uit de basisverzekering, uw 
kinderen zijn jonger dan twaalf jaar 
en zij zijn ook bij Salland 
Zorgverzekeringen verzekerd. 
 
De vergoeding geldt alleen voor 
kinderopvang door uw 
ziekenhuisopname. De vergoeding 
geldt niet voor het aantal uren 
kinderopvang dat u eventueel 
normaal al geregeld heeft. 
 
Eigen bijdrage 
Wij vergoeden maximaal € 20,- per 
dag. Als de prijs voor de kinderopvang 
hoger is dan onze maximale 
vergoeding, dan betaalt u zelf het 
verschil. 
 
Geen eigen risico 
Voor vergoedingen uit de 
aanvullende verzekeringen geldt geen 
eigen risico. 
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Bij wie kunt u terecht? 
U kunt terecht bij kindercentra en 
gastouderbureaus die in het landelijk 
register kinderopvang staan. Kijk op 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
voor meer informatie. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De zorgverzekering bepaalt op basis van uw persoonlijke situatie waar u recht op heeft. 
Verspreiding van dit document is toegestaan met bronvermelding.     Bron: MEE Mantelzorg 03 – 03 – 2022 

 


