
Vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten t.a.v. Kinderopvang bij 
ziekenhuisopname ouders 2023  

 

Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding 

A.S.R (de Amersfoortse) Aanvulling uitgebreid €15,- per dag (max. 30 dagen) 

Anderzorg 
Kinderopvang bij 
ziekenhuisopname | 
Anderzorg 

Anderzorg extra €20,- per dag (max. 3 maanden per 
kalenderjaar – vanaf 11e dag 
ziekenhuisopname) 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

De Friesland 
Vergoeding 
kinderopvang bij opname 
verzorgende ouder 2023 
- De Friesland - 
Zorgverzekeraar Alles 
Verzorgd Polis 

AV optimaal & AV Frieso 
Compleet 

€200,- per kalenderjaar (vanaf 5e 
opnamedag) 
 
 
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

Hema 
kinderdagverblijf bij 
ziekenhuisopname 
vergoeding 
zorgverzekering | HEMA 
verzekeringen 

Aanvullend 3 €20,- per dag (max. 3 maanden per 
kalenderjaar – vanaf 11e dag 
ziekenhuisopname) 
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

Interpolis 
Vergoeding 2023: 
Kinderopvang bij 
ziekenhuisopname 
ouders | Interpolis 
zorgverzekering 

Binnen basisverzekering en 
ZorgMeer geen vergoeding, 
maar wel korting 
 
Vergoeding bij: MeerZeker en 
ZonderZorgen 

€50,- per week (vanaf 3e opnamedag 
tm 3e dag na het ontslag) 
 
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

Menzis 
Vergoeding 
kinderopvang bij 
ziekenhuisopname | 
Menzis 

Extra Verzorgd 2 & 3 €20,- per dag (max. 3 maanden per 
kalenderjaar – vanaf 11e dag 
ziekenhuisopname) 
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

Nationale Nederlanden 
Logeerkosten en 
kinderopvang bij opname 
: NN 

Start, extra, Compleet, 
comfort en top 
 
Jij&gemak  en Jij&vitaal 
 
Jij&jonge kinderen en jij& 
pubers 

€200,- per gezin (vanaf 10e 
opnamedag) 
 
Geen vergoeding 
 
€250,- per gezin (vanaf 10e 
opnamedag) 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

OHRA 
Kinderopvang - 
vergoeding 
zorgverzekering | OHRA 

Uitgebreid (extra uitgebreid 
en compleet) 

€200,- (vanaf 10e opnamedag) 
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

Pro-life 
Vergoeding 
kinderopvang bij 

Small, Medium, Large en 
Extra Large polis 

50 uur per week (vanaf 3e 
opnamedag t/m 3e dag na ontslag) 
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ziekenhuisopname 
ouders 2023 - Pro Life 

Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

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

Plus en Top €20,- per dag (vanaf 11e opnamedag 
t/m 3 maanden)  
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

Zilveren Kruis 
Vergoeding 
kinderopvang bij 
ziekenhuisopname 
ouders 2023 - Zilveren 
Kruis 

Aanvullend 2,3 en 4 sterren 50 uur per week (vanaf 3e 
opnamedag t/m 3e dag na ontslag) 
 
 
Voorwaarden: zie link 
zorgverzekering 

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 29 – 11 – 2022 
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