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Zorgverzekeraars Dekkingen t.a.v. logeerzorg, verblijf en herstellingsoord, zorghotel 

Achmea 
 
 
- Zilverenkruis  
- Pro-life 
- Ziezo 
- Interpolis 
- de Friesland 

Bij deze zorgverzekeraars krijgt u ‘overnachting in een gasthuis’ bij 
minimaal 2 of meer dagen ziekenhuisbehandeling, zonder opname 
vergoed. Interpolis vanaf MeerZeker, Prolife vanaf MediumPolis, 
Zilverenkruis vanaf twee sterren en bij De Friesland vanaf AV instap. Er 
wordt max. €35,- per nacht vergoed. De nacht vóór de behandeling en 
hotelkosten worden niet vergoed. U mag zonder verwijzing de 
overnachtingen boeken. U krijgt alleen een vergoeding voor Ronald 
McDonald huis of een ander niet-commercieel gasthuis in de buurt van 
het ziekenhuis. Kosten dienen d.m.v. declaratieformulier worden 
gedeclareerd. 
 
Pro-life: ‘Verblijf in een herstellingsoord’. In een Christelijk 
herstellingsoord verblijft u om te herstellen van psychosomatische 
klachten. Het verblijf is altijd tijdelijk. Vanaf polis Mediumpolis kunt u max. 
€50,- per dag tot max. 14 dagen per kalenderjaar vergoed krijgen. De 
eigen bijdrage Wlz en Wmo krijgt u niet vergoed. U heeft een verwijzing 
van uw huisarts nodig.  U bij de volgende herstellingsoorden terecht; De 
Hezenberg in Hattem, Pastoraal diaconaal centrum de Herberg in 
Oosterbeek en Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp 

FBTO Heeft u of uw partner plotseling te maken met een ziekenhuisopname? Of 
bent u tijdelijk beperkt in uw bewegingsvrijheid? Met de aanvullende 
module Zorg & Herstel heeft u onder voorwaarden recht op gezinszorg. In 
totaal kunt u max. €750,- per kalenderjaar per verzekerde vergoedt 
krijgen. U heeft hiervoor een verklaring van een paramedicus nodig. Krijgt 
een van de volwassenen in het gezin te maken met een opname in het 
ziekenhuis of een tijdelijke ernstige bewegingsbeperking? Dan heeft u 
recht op een vergoeding van € 75,- per dag voor de kosten van gezinszorg. 
FBTO vergoed max. 4 maanden professionele hulp in de huishouding 
zoals: oppascentrale, honden uitlaatservice, thuiszorg, witte werkster, 
bezorgkosten van de boodschappenservice, bijvoorbeeld voor 
boodschappen die je via internet bestelt, tussen schoolse opvang van de 
kinderen.  

VGZ 
 
- VGZ 
- UMC 
- IZA 
- Univé 
- ZEKUR 
- Bewuzt 

Bij de basisverzekeringen van VGZ/UMC/IZA/Univé/ ZEKUR/Bewust krijgt u 
€77,50 per nacht voor logeerkosten na toestemming van zorgverzekeraar 
vergoed. Dit krijgt u alleen vergoed als u langer dan drie nachten een 
behandeling ver van huis moet ondergaan.  
 
Bij de aanvullende pakketten VGZ/UMC/IZA/Univé/ ZEKUR: Als uw partner 
of minderjarig kind in het ziekenhuis ligt, krijgt u max. €45,- voor een 
familiehuis of logeerhuis dat aan het ziekenhuis verbonden is, vergoed. 
Zoals Ronald McDonaldhuis en Kiwanishuis. Moet u twee dagen achter 
elkaar naar een ziekenhuis voor behandelingen en is dit ziekenhuis meer 
dan 40 km van uw huis vandaan, kunt u ervoor kiezen om in een logeer- of 
familiehuis te slapen. Vanaf aanvullend goed bij VGZ, Extra zorg 1 UMC, 
IZA Extra Zorg 1, Univé aanvullend goed, Extra ZEKUR zorg, worden 
Antioni van Leeuwenhoek of familiehuis Daniëlle den Hoed volledig 
vergoed. 
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Bij VGZ/ UMC/ IZA/Univé  wordt ‘verblijf’ vanaf aanvullend goed €100,- 
per dag / max. €1000,- per jaar in zorghotel of herstellingsoord. U krijgt 
uw verblijf vergoed als o.a. de mantelzorger overbelast is of tijdelijk 
wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is of u wil herstellen van 
mentale overbelasting/burn-out (verwijzing van bv huisarts nodig). 
Dichtstbijzijnde in Gouda of Bleiswijk. Bij ZEKUR is dit max. €500,- per jaar. 

CZ 
 
- CZ 
- Nationale Nederlanden 
- OHRA 
 

Bij CZ krijgt u bij iedere aanvullende verzekering logeerkosten vergoed. Bij 
CZ direct vanaf aanvullend 2. U kunt deze logeerkosten voor uzelf en logé 
declareren. De logé hoeft geen familielid te zijn. De vergoeding krijgt u 
voor uw overnachting en die van uw kind in een logeerhuis. Het verblijf 
van uw kind jonger dan 18 jaar in een Mappa Mundo huis wordt ook 
vergoed. Vergoeding is max. €500,- per jaar. 
 
Nationale Nederlanden: Uw verblijf in een herstellingsoord, zorghotel of 
sanatorium wordt vergoed als u in een ziekenhuis bent behandeld en 
medische nazorg nodig heeft, herstelt bent van een operatie maar 
thuiszorg niet toereikend is, als u 24 uur nabijheid nodig heeft en geen 
mantelzorg aanwezig kan zijn en u uit het ziekenhuis bent ontslagen maar 
niet in staat bent om zelfstandig thuis te zijn. U krijgt vanaf aanvullend 
start t/m compleet €250,- vergoed, vanuit comfort €1000,- en bij top 
€1500,- vergoed.  
Als u zelf , uw kind of partner in een ziekenhuis is opgenomen of u heeft 
zelf meerdere behandelingen in een ziekenhuis nodig zonder 
overnachting, dan kunt u de logeerkosten declareren. U kunt dan in 
Ronald McDonald huis of overblijfhuis van het ziekenhuis overnachten. U 
krijgt dan bij iedere aanvullende verzekering max. €200,- aan logeerkosten 
vergoed. Nationale Nederlanden vergoedt ook kinderopvang wanneer 
ouder(s) zijn opgenomen. Dit wordt vanaf de 10e opname dag vergoed tot 
max. €250,- per gezin. 
 
OHRA: U krijgt vanuit aanvullend pakket ‘aanvullend’ tot ‘compleet’ 
kosten voor een zorghotel of herstellingsoord vergoed. De kosten die u 
vergoed krijgt lopen van €250,- op tot €2000,- max per jaar. Dit ligt aan 
het pakket dat u heeft. U kunt overnachten in een logeerhuis als uw 
partner of kind is opgenomen in een ziekenhuis. Een logeerhuis is 
bijvoorbeeld een Ronald McDonald huis of een overblijfhuis bij een 
ziekenhuis. U krijgt alleen bij de pakketten ‘(extra)uitgebreid’ en 
‘compleet’ €max. 200,- per jaar vergoedt. 

Menzis 
 

Bij Menzis krijgt u al vanaf de basisverzekering verblijfkosten voor een 
logeerhuis of gasthuis vergoed. Bij alle basisverzekeringen krijgt u 77,50 
per nacht vergoed en wanneer u van een niet-gecontracteerd logeerhuis 
gebruik wil maken, krijgt u tussen 70% en 100% vergoed. Vanaf het pakket 
‘extra verzorgd’  krijgt het bezoekend gezinslid max. €300,- tot €450,- per 
jaar vergoed. Eigen verblijfskosten zijn max. €350,- per jaar. 

ONVZ 
 
- ONVZ 
- PNOzorg 
- VvAA 

Bij ONVZ/PNOzorg/VvAA  wordt een zorghotel of herstellingsoord vanaf 
‘topfit’, ‘top’, ‘zorgplan’ volledig vergoed. U kunt dan alleen wel terecht bij 
een door hun erkend zorghotel.  
 
Bij ONVZ/ PNOzorg/VvAA :Verblijf in een logeerhuis wordt vanaf het 
pakket ‘Benfit’ vergoedt. Ouders bij een kind €12,50 per dag tot max. 
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€260,-. Gezinslid bij volwassene €25,- per dag. Bij ‘ ONVZ topfit’ en PNO 
zorg VvAA ‘top en excellent’ wordt dit volledig vergoed. 

Zorg en Zekerheid Verblijfskosten voor herstellingsoorden en zorghotels worden alleen in 
pakketten ‘AV basis’, ‘AV standaard’ max. €35,- per dag en €1050 op 
jaarbasis vergoed. In pakketten ‘AV geZZin’ ‘AV plus’ en ‘AV top’ max. 
€50,- per dag en €1500,- per jaar.  
 
Voor een logeerhuis krijgt u vanuit ‘AV basis’ en ‘AV standaard’ AV plus’ 
en ‘AV top’ max. €15,- per dag vergoed en in de pakketten ‘AV geZZin’ ‘AV 
totaal’ max. €20,- per dag. U kunt naar elk logeerhuis. Ronald McDonald is 
vaak aan een academisch ziekenhuis, kinderziekenhuis of een 
kankerinstituut gekoppeld.  

A.S.R A.S.R. vergoed 75% van de kosten van verblijf in een herstellingsoord tot 
max. €1000,- / €1500,- per jaar. Ligt eraan welk pakket u heeft.  Bij een 
aanvullend start pakket worden de kosten voor een logeerhuis 100% 
vergoed bij een max. van €250,-  per jaar en vanaf uitgebreid wordt het 
geheel vergoed.  

Salland Vanaf aanvullende verzekering plus wordt er t.a.v. logeerkosten max. 
€25,- per dag tot maximaal €250,- per kalenderjaar vergoed. U kunt alleen 
bij een logeerhuis of pension terecht wat aan het ziekenhuis is verbonden. 

DSW Alleen bij AV standaard en top wordt er t.a.v. herstellingsoord max €40,- 
per dag en max. 42 dagen per kalenderjaar vergoed. Het herstellingsoord 
of zorghotel moet bij de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en 
Zorghotels zijn aangesloten. U heeft een verwijzing van uw behandelde 
arts nodig.  Ten aanzien van logeerkosten wordt er max. €35,- per etmaal 
vergoed. Vergoeding geldt alleen als het meeverzekerde, zieke kind onder 
de 18 jaar is. Het verblijfadres moet een Ronald McDonald Huis of een aan 
het ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis zijn.  

United Consumers  Als u langer dan drie dagen een behandeling moet ondergaan en u mag 
niet in het ziekenhuis overnachten, krijgt u in de basisverzekeringen 77,50 
per nacht vergoed. Wilt u bij uw kind of partner in de buurt verblijven 
tijdens een ziekenhuisbehandeling, dan wordt dit helaas niet vanuit de 
basisverzekering vergoed. Bij de aanvullende pakketten krijgt u €45,- per 
nacht vergoed en UC dekt volledige kosten bij overnachting in gasthuis 
Antoni van Leeuwenhoek of familiehuis Daniël den Hoed.  
 
U krijgt zowel met basis- als aanvullende verzekering niks vergoed t.a.v. 
een zorghotel.    

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 02 – 03 – 2022 

 

 

 

Zorgverzekeraars Links naar informatie over vergoedingen 

Zilverenkruis Vergoeding overnachting in gasthuis 
Vergoeding overnachting in een gasthuis 2022 - 
Zilveren Kruis 
Vergoeding overnachting voor bezoek 
Vergoeding overnachting en vervoer voor 
bezoek 2022 - Zilveren Kruis 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/overnachting-in-een-gasthuis
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/overnachting-in-een-gasthuis
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/overnachting-en-vervoer-voor-gezinsleden
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/overnachting-en-vervoer-voor-gezinsleden
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Prolife Vergoeding overnachting in een gasthuis 
Vergoeding overnachting in een gasthuis 2022 - 
Pro Life 
Vergoeding verblijf in een herstellingsoord 
Vergoeding verblijf in een herstellingsoord voor 
psychosomatische gezondheidszorg 2022 - Pro 
Life 

Interpolis Vergoeding overnachting in gasthuis 
Vergoeding 2022: Overnachting in een gasthuis 
| Interpolis zorgverzekering 
Vergoeding overnachting voor bezoek 
Vergoeding 2022: Overnachting en vervoer voor 
bezoek | Interpolis zorgverzekering 

De Friesland Vergoedingen verblijfkosten 
Vergoeding reiskosten ziekenbezoek en 
verblijfkosten 2022 - De Friesland - 
Zorgverzekeraar Alles Verzorgd Polis 

FBTO Vergoeding gezinshulp 
Gezinszorg vergoeding in 2022 | Jij kiest. FBTO 

VGZ Vergoeding voor logeerkosten 
VGZ | Vergoeding voor logeerkosten en 
logeerhuis | VGZ Zorgverzekering 
Vergoeding voor verblijf 
VGZ | Vergoeding verblijf zoals ELV of 
intensieve kindzorg | VGZ Zorgverzekering 
Vergoeding voor zorghotels 
VGZ | Vergoeding zorghotels | VGZ 
Zorgverzekering 

UMC Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis 
Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis 
(umczorgverzekering.nl) 
Vergoeding zorghotel 
Vergoeding zorghotel (umczorgverzekering.nl) 

IZA Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis 
Vergoeding logeerkosten en logeerhuis (iza.nl) 
Vergoeding voor zorghotels 
Vergoeding zorghotels (iza.nl) 

Univé Vergoedingen voor logeerkosten en logeerhuis 
Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis 
(mijnunivezorg.nl) 
Vergoeding verblijf 
Vergoeding verblijf (mijnunivezorg.nl) 
Vergoeding voor zorghotels 
Vergoeding zorghotels (mijnunivezorg.nl) 

ZEKUR Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis 
Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis - 
ZEKUR 
Vergoeding voor verblijf 
Vergoeding verblijf - ZEKUR 
Vergoeding voor zorghotel 
Vergoeding zorghotel - ZEKUR 

https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-in-een-gasthuis
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-in-een-gasthuis
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/herstellingsoord-of-zorghotel
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/herstellingsoord-of-zorghotel
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/herstellingsoord-of-zorghotel
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-in-een-gasthuis
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-in-een-gasthuis
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-en-vervoer-voor-gezinsleden
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-en-vervoer-voor-gezinsleden
https://www.defriesland.nl/vergoedingen/reiskosten-ziekenbezoek-bij-opname-langer-dan-maand
https://www.defriesland.nl/vergoedingen/reiskosten-ziekenbezoek-bij-opname-langer-dan-maand
https://www.defriesland.nl/vergoedingen/reiskosten-ziekenbezoek-bij-opname-langer-dan-maand
https://www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/gezinszorg#:~:text=Dan%20heb%20je%20recht%20op,op%20de%20polis%20verzekerd%20bent.
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/verblijf
https://www.vgz.nl/vergoedingen/verblijf
https://www.vgz.nl/vergoedingen/zorghotels
https://www.vgz.nl/vergoedingen/zorghotels
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/zorghotel
https://www.iza.nl/vergoedingen/verblijf/logeerhuis
https://www.iza.nl/vergoedingen/verblijf/zorghotels
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/verblijf
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/herstellen-na-een-operatie/zorghotels
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logeerhuis
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logeerhuis
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/verblijf
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/herstellen-na-een-operatie/zorghotel
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Bewuzt Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis 
Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis | 
Bewuzt Zorgverzekering 
Vergoeding verblijf 
Vergoeding verblijf bij b.v. intensieve zorg voor 
een kind | Bewuzt Zorgverzekering 

CZ Vergoeding logeerkosten 
Vergoeding voor logeerkosten - CZ 

Nationale Nederlanden Vergoeding herstellingsoord 
Herstellingsoord : NN 

OHRA Vergoeding herstellingsoord 
Herstellingsoord - vergoeding zorgverzekering | 
OHRA 
Vergoeding logeerkosten en logeerhuis 
Logeerkosten - vergoeding zorgverzekering | 
OHRA 

Menzis Vergoeding verblijfskosten logeerhuis, gasthuis 
Vergoeding verblijfskosten logeerhuis en 
gasthuis | Menzis 

ONVZ Vergoeding zorghotel 
Zorghotel - ONVZ 
Vergoeding verblijf logeerhuis 
Verblijf in een logeerhuis - ONVZ 

PNO zorg Vergoeding verblijf in een logeerhuis 
Verblijf in een logeerhuis (pnozorg.nl) 
Vergoeding verblijf zorghotel 
Zorghotel (pnozorg.nl) 

VvAA Vergoeding logeerkosten en logeerhuis 
Logeerhuis (vvaa.nl) 
Vergoeding zorghotel 
Zorghotel (vvaa.nl) 

Zorg en Zekerheid Vergoeding logeerhuis 
Logeerhuis – vergoedingen in 2022 
(zorgenzekerheid.nl) 
Vergoeding herstellingsoord of zorghotel 
Herstellingsoord of zorghotel – vergoedingen in 
2022 (zorgenzekerheid.nl) 

A.S.R  

Salland Vergoeding logeerhuis 
Logeerhuis | Vergoeding 2022 Salland 
Zorgverzekeringen 

DSW Vergoeding herstellingsoord 
Herstellingsoord - DSW Zorgverzekeraar 
Vergoeding logeerhuis 
Logeerhuis - DSW Zorgverzekeraar 

United Consumers Vergoeding logeerhuis 
Logeerhuis vergoeding uit uw zorgverzekering | 
UC (unitedconsumers.com) 
Vergoeding zorghotel 
Zorghotel vergoeding en de kosten voor een 
zorghotel | UC (unitedconsumers.com) 

https://www.bewuzt.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.bewuzt.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.bewuzt.nl/vergoedingen/verblijf
https://www.bewuzt.nl/vergoedingen/verblijf
https://www.cz.nl/vergoedingen/logeerkosten
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/Herstellingsoord.htm
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/herstellingsoord
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/herstellingsoord
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/v/verblijfskosten-logeer-en-gasthuis
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/v/verblijfskosten-logeer-en-gasthuis
https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/zorghotel
https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/logeerhuis
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/2022/logeerhuis/
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/2022/zorghotel/
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2022/logeerhuis
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2022/zorghotel
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/logeerhuis
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/logeerhuis
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/herstellingsoord-of-zorghotel
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/herstellingsoord-of-zorghotel
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/zorghotel.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/zorghotel.jsp
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