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Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding 

A.S.R  
Vergoedingen (asr.nl) 
Polisvoorwaarden 
aanvullende verzekeringen 
2023.pdf 

Aanvulling start 
 
 
Aanvulling uitgebreid 
 
 
 
 
 
Aanvulling optimaal 
 
 
 
 
 
Doorgaan uitgebreid 

Logeerhuis bij ziekenhuisopname vergoeding max €250,- per 
verzekerde per kalenderjaar 
 
Logeerhuis bij ziekenhuisopname vergoeding max €500,- per 
verzekerde per kalenderjaar 
Vergoeden maximaal 75% van de kosten van verblijf in een 
herstellingsoord. Kosten tot maximaal €1000,- per jaar 
vergoed. 
 
Logeerhuis bij ziekenhuisopname vergoeding max 100%  per 
verzekerde per kalenderjaar 
Vergoeden maximaal 75% van de kosten van verblijf in een 
herstellingsoord. Kosten tot maximaal €1500,- per jaar 
vergoed. 
 
Vergoeden maximaal 75% van de kosten van verblijf in een 
herstellingsoord. Kosten tot maximaal €1000,- per jaar 
vergoed. 
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Bewuzt (VGZ) 
Vergoeding voor 
logeerkosten en logeerhuis | 
VGZbewuzt Zorgverzekering 

Basisverzekering Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis bij langer dan 3 
dagen behandeling ver van huis. Vergoeding €82,- per nacht 
 
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

CZ 
Vergoeding voor 
logeerkosten - CZ 

Alle aanvullende 
verzekeringen en bij 
CZ direct vanaf 2 t/m 5 
sterren 

Vergoedingen voor logeerkosten €500,- per jaar op 
verzekering van u of van de logé.  
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

De Friesland Basisverzekering Vergoeding overnachting ipv ziekenhuisvervoer Heeft u recht 
op ziekenvervoer en is het nodig dat u voor uw behandeling 
op 3 of meer aaneengesloten dagen van en naar een 
zorgverlener of zorgverlenende instelling reist? Dan heeft u 
mogelijk recht op een vergoeding van 2 of meer 
overnachtingen in de buurt van uw behandellocatie. 
Vergoeding max. €82,- per nacht 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Ditzo 
VergoedingenVinder 
(ditzo.nl) 

Basisverzekering  Vergoeding voor logeerkosten en logeerhuis bij langer dan 3 
dagen behandeling ver van huis. Vergoeding €82,- per nacht 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

DWS 
Logeerhuis - Consumenten - 
DSW Zorgverzekeraar 
Herstellingsoord - 
Consumenten - DSW 
Zorgverzekeraar 

AV standaard en AV top Vergoeding voor logeerhuis maximaal €35,- per etmaal. 
 
Vergoeding herstellingsoord max. €40,- per dag, max 42 
dagen per kalenderjaar 
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

FBTO 
Gezinszorg vergoeding in 
2023 | Jij kiest. FBTO 

Aanvullende module 
Gezinszorg (Zorg&Herstel) 

Heeft u of uw partner plotseling te maken met een 
ziekenhuisopname of bent u tijdelijk beperkt in uw 

https://www.asr.nl/Verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingen/2023/435454
file:///C:/Users/r.oostrom1/Downloads/Polisvoorwaarden%20aanvullende%20verzekeringen%202023.pdf
file:///C:/Users/r.oostrom1/Downloads/Polisvoorwaarden%20aanvullende%20verzekeringen%202023.pdf
file:///C:/Users/r.oostrom1/Downloads/Polisvoorwaarden%20aanvullende%20verzekeringen%202023.pdf
https://www.vgzbewuzt.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgzbewuzt.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgzbewuzt.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.cz.nl/vergoedingen/logeerkosten
https://www.cz.nl/vergoedingen/logeerkosten
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/vergoedingen#/vergoeding/2023/435464
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/vergoedingen#/vergoeding/2023/435464
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/gezinszorg#:~:text=Dan%20heb%20je%20recht%20op,op%20de%20polis%20verzekerd%20bent.
https://www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/gezinszorg#:~:text=Dan%20heb%20je%20recht%20op,op%20de%20polis%20verzekerd%20bent.


Vergoedingenoverzicht aanvullende zorgverzekeringspakketten t.a.v. logeerzorg,        
herstellingsoorden en zorghotels  2023 

 
 

 bewegingsvrijheid? Dan heeft u onder voorwaarden recht op 
gezinszorg. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

HollandZorg 
Verblijf in logeerhuis | 
HollandZorg 

Aanvullende plus & top Vergoeding voor logeerhuis maximaal € 25,- per dag tot 
maximaal € 250,- per kalenderjaar. Het gezinslid moet op 
hetzelfde adres wonen als u en ook verzekerd zijn bij 
HollandZorg. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Interpolis 
Vergoeding 2023: 
Overnachting in een gasthuis 
| Interpolis zorgverzekering 
Vergoeding 2023: 
Overnachting dicht bij een 
ziekenhuis na CAR T-
celtherapie | Interpolis 
zorgverzekering 
Vergoeding 2023: 
Overnachting in plaats van 
ziekenvervoer | Interpolis 
zorgverzekering 

ZonderMeer, MeerZeker en 
ZonderZorgen 

Overnachting in een gastenhuis €35,- bij 2 of meer dagen 
achter elkaar naar ziekenhuis moeten voor behandeling 
 
Vergoeding overnachting ipv ziekenhuisvervoer heeft u recht 
op ziekenvervoer en is het nodig dat u voor uw behandeling 
op 3 of meer aaneengesloten dagen van en naar een 
zorgverlener of ververlenende instelling reist? Dan heeft u 
mogelijk ook recht op een vergoeding van 2 of meer 
overnachtingen in de buurt van uw behandellocatie. 
Vergoeding is max. €82,- per nacht. 
 
 
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

InTwente Zorgverzekeraar 
Logeerhuis - Consumenten - 
inTwente Zorgverzekeraar 
Herstellingsoord - 
Consumenten - inTwente 
Zorgverzekeraar 

AV standaard en AV top Vergoeding bij logeerhuis max. €35,-  per etmaal.  
 
Vergoeding bij herstellingsoord max. €40,- per dag, max 42 
dagen per kalenderjaar. 
 
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

IZA Zorgverzekering 
Vergoeding familiehuis 
(iza.nl) 
Vergoeding zorghotels 
(iza.nl) 

IZA Basis keuze, Ruime 
keuze, Eigen keuze 
 
 
Extra zorg 1, 2 en 3 
 
IZA Extra zorg 1 
 
IZA Extra zorg 2 en 3 

Vergoeding familiehuis-logeerhuis-logeerkosten max.€82,- 
per nacht als u langer dan 3 dagen een behandeling moet 
ondergaan. 
 
€45,- per nacht voor verblijf in logeer- of familiehuis. 
 
Vergoeding zorghotels €100,- per dag, maximaal €1000 per 
jaar voor verblijf in zorghotel of herstellingsoord.  
Vergoeding zorghotels €100,- per dag, maximaal €1500 per 
jaar voor verblijf in zorghotel of herstellingsoord.  
Bekijk voorwaarden via link zorgverzekering. 

Nationale Nederlanden 
Herstellingsoord : NN 

Start 
Extra 
Compleet 
Comfort en Top 

Vergoeding voor herstellingsoorden €250,- 
€500,- 
€1000,- 
€1500,- 
Bekijk voorwaarden via link zorgverzekering. 

OHRA 
Herstellingsoord - 
vergoeding zorgverzekering 
| OHRA 

Aanvullend 
Extra 
Uitgebreid en Vitaal 
Extra uitgebreid 
Compleet 

Vergoeding voor herstellingsoorden en zorghotels €250,- 
€500,- 
€1000,- 
€1500,- 
€2000,- 

https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoedingen2023/logeerhuis
https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoedingen2023/logeerhuis
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-in-een-gasthuis
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.iza.nl/vergoedingen/verblijf/familiehuis
https://www.iza.nl/vergoedingen/verblijf/familiehuis
https://www.iza.nl/vergoedingen/verblijf/zorghotels
https://www.iza.nl/vergoedingen/verblijf/zorghotels
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/herstellingsoord
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Logeerkosten - vergoeding 
zorgverzekering | OHRA 

 
Basisverzekering 
 
 
 
 
 
 
Aanvullend uitgebreid 

 
Vergoeding logeerkosten Alleen vergoeding voor CAR-t cel 
therapie en wanneer je minimaal 3 opeenvolgende dagen 
naar een ziekenhuis moet voor een behandeling zonder 
opname. Dan kunt u ipv ziekenvervoer vergoeding krijgen 
voor logeerkosten. U krijgt dan max. €77,50 per nacht 
vergoed. 
 
Max. €200,- per jaar 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

ONVZ 
Verblijf in een logeerhuis | 
ONVZ 
Zorghotel | ONVZ 

Benfit en optifit 
 
Topfit en superfit 
Topfit Superfit en zorplan 

Vergoeding logeerhuis €12,50 per dag tot €260,- per 
kalenderjaar 
100% bij kind of gezinslid bij volwassene 
Vergoeding voor zorghotel 100%, in door hen erkend 
zorghotel 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

PNO zorg 
Zorghotel (pnozorg.nl) 

Top, excellent en zorgplan Vergoeding voor zorghotel 100%, in door hen erkend 
zorghotel 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Prolife 
Vergoeding overnachting in 
een gasthuis 2023 - Pro Life 
Vergoeding overnachting 
dicht bij een ziekenhuis na 
CAR T-celtherapie 2023 - Pro 
Life 
Vergoeding overnachting in 
plaats van ziekenvervoer 
2023 - Pro Life 
Vergoeding verblijf in een 
herstellingsoord voor 
psychosomatische 
gezondheidszorg 2023 - Pro 
Life 

Mediumpolis, Large polis en 
Extra large polis 
 
Basisverzekering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediumpolis, Largepolis en 
Extra large polis 
 

Overnachting in een gastenhuis €35,- bij 2 of meer dagen 
achter elkaar naar ziekenhuis moeten voor behandeling 
 
Vergoeding overnachting CAR-T-celtherapie €82,- per nacht, 
bij verder dan 50 km.  
Vergoeding overnachting ipv ziekenhuisvervoer heeft u recht 
op ziekenvervoer en is het nodig dat u voor uw behandeling 
op 3 of meer aaneengesloten dagen van en naar een 
zorgverlener of ververlenende instelling reist? Dan heeft u 
mogelijk ook recht op een vergoeding van 2 of meer 
overnachtingen in de buurt van uw behandellocatie. 
Vergoeding is max. €82,- per nacht. 
 
Vergoeding herstellingsoord voor psychosomatische 
gezondheid €50,- per dag tot max. 14/ 28/42 dagen per 
kalenderjaar. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering 

Promovendum (VGZ) 
VGZ | Vergoeding voor 
logeerkosten en logeerhuis | 
VGZ Zorgverzekering 
VGZ | Vergoeding zorghotels 
| VGZ Zorgverzekering 

VGZ basis keuze, ruime 
keuze en eigen keuze 
 
 
Aanvullend goed t/m best 
 
Aanvullend goed 
 
Aanvullend beter 
Aanvullend best 

Vergoeding familiehuis-logeerhuis-logeerkosten max.€82,- 
per nacht als u langer dan 3 dagen een behandeling moet 
ondergaan. 
 
€45,- per nacht voor verblijf in logeer- of familiehuis. 
 
Vergoeding zorghotel of herstellingsoord  €100,- per dag bij 
max. van €1000 per jaar. 
€100,- per dag bij max. van €1500 per jaar. 
€100,- per dag bij max. van €2000 per jaar. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Salland 
Logeerhuis | Salland 
Zorgverzekeringen 

Plus en top Vergoeding logeerhuis €25,- per dag tot max. €250,- per 
kalenderjaar 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis
https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023/logeerhuis
https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023/logeerhuis
https://www.onvz.nl/vergoedingen/2023/zorghotel
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/2022/zorghotel/
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/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-bij-car-t-therapie
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/overnachting-in-plaats-van-zittend-ziekenvervoer
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.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/herstellingsoord-of-zorghotel
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/herstellingsoord-of-zorghotel
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/zorghotels
https://www.vgz.nl/vergoedingen/zorghotels
https://www.salland.nl/Vergoedingen2023/logeerhuis
https://www.salland.nl/Vergoedingen2023/logeerhuis
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Stad Holland 
Logeerhuis - Consumenten - 
Stad Holland 
Zorgverzekeraar 
Herstellingsoord - 
Consumenten - Stad Holland 
Zorgverzekeraar 

Standaard, uitgebreid en 
extra uigebreid 

Vergoeding bij logeerhuis max. €35,-  per etmaal.  
 
Vergoeding bij herstellingsoord of zorghotel max. €40,- per 
dag, max 42 dagen per kalenderjaar. 
 
 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Studenten goed verzekerd 
Vergoedingenwijzer 2023 
(studentengoedverzekerd.nl) 

Aanvullend 2,3 en 4 sterren Vergoeding bij overnachting gasthuis €35,- per nacht 
Vergoeding bij overnachting uw bezoek €35,- per nacht voor 
bezoekers samen 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

United Consumers (VGZ) 
Logeerhuis vergoeding uit 
uw zorgverzekering | UC 
(unitedconsumers.com) 
 

Basisverzekering 
 
 
Zorgzeker instap, 1,2 en 3 
 

Vergoeding logeerhuis max.€82,- per nacht als u langer dan 
3 dagen een behandeling moet ondergaan. 
 
€45,- per nacht voor verblijf in logeer- of familiehuis. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Univé 
Zorghotels - soms extra 
kosten - Univé (unive.nl) 

Aanvullend goed 
 
Aanvullend beter 
Aanvullend best 

Vergoeding bij herstellingsoord of zorghotel max. €100,- per 
dag en €1000,- per jaar. 
max €100,- per dag en €1500,- per jaar. 
max €100,- per dag en €2000,- per jaar. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

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

Basisverzekering  
 
 
UMC Extra zorg instap 1,2 
en 3 
 
UMC Extra zorg 1,2 en 3 
 

Vergoeding logeerhuis max.€82,- per nacht als u langer dan 
3 dagen een behandeling moet ondergaan. 
 
€45,- per nacht voor verblijf in logeer- of familiehuis. 
 
 
Vergoeding bij herstellingsoord of zorghotel max. €100,- per 
dag en €1000,- per jaar. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

VGZ 
VGZ | Vergoeding voor 
logeerkosten en logeerhuis | 
VGZ Zorgverzekering 
VGZ | Vergoeding zorghotels 
| VGZ Zorgverzekering 

VGZ basis keuze, ruime 
keuze en eigen keuze 
 
Aanvullend instap t/m best 
 
Aanvullend goed  
 
Aanvullend beter 
Aanvullend best 

Vergoeding logeerhuis max.€82,- per nacht als u langer dan 
3 dagen een behandeling moet ondergaan. 
 
€45,- per nacht voor verblijf in logeer- of familiehuis. 
 
Vergoeding bij herstellingsoord of zorghotel max. €100,- per 
dag en €1000,- per jaar. 
max €100,- per dag en €1500,- per jaar. 
max €100,- per dag en €2000,- per jaar. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

VvAA 
Algemene regels en 
vergoedingen 2023 VvAA 
(onvz.nl) 

Benfit en optifit 
 
Topfit en superfit 
Topfit Superfit en zorplan 

Vergoeding logeerhuis €12,50 per dag tot €260,- per 
kalenderjaar 
100% bij kind of gezinslid bij volwassene 
Vergoeding voor zorghotel 100%, in door hen erkend 
zorghotel 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Zekur 
Vergoeding voor 
logeerkosten en logeerhuis - 
ZEKUR 

Basisverzekering 
 
 
Extra ZEKUR zorg 

Vergoeding logeerhuis max.€82,- per nacht als u langer dan 
3 dagen een behandeling moet ondergaan. 
 
€45,- per nacht voor verblijf in logeer- of familiehuis. 

https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Logeerhuis
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Herstellingsoord
https://www.studentengoedverzekerd.nl/pdf/2023/Vergoedingenwijzer2023.pdf
https://www.studentengoedverzekerd.nl/pdf/2023/Vergoedingenwijzer2023.pdf
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis.jsp
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/vergoeding/logeerhuis.jsp
https://www.unive.nl/zorg/zorghotels/extra-kosten
https://www.unive.nl/zorg/zorghotels/extra-kosten
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/zorghotel
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/zorghotel
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/logeerhuis
https://www.vgz.nl/vergoedingen/zorghotels
https://www.vgz.nl/vergoedingen/zorghotels
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.onvz.nl/siteassets/files/vvaa/2023/vvaa-vw-algemene-regels-en-vergoedingen-2023.pdf
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logeerhuis
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logeerhuis
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logeerhuis
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Vergoeding zorghotel - 
ZEKUR 

Extra ZEKUR zorg Vergoeding bij herstellingsoord of zorghotel max. €100,- per 
dag en €500,- per jaar. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Zilveren Kruis 
Vergoeding overnachting in 
een gasthuis 2023 - Zilveren 
Kruis 
Vergoeding overnachting 
dicht bij een ziekenhuis na 
CAR T-celtherapie 2023 - 
Zilveren Kruis 
Vergoeding overnachting in 
plaats van ziekenvervoer 
2023 - Zilveren Kruis 
 

Aanvullend 2 t/m 4 sterren 
 
 
Basisverzekering 
 
 
Basisverzekering 
 
 
 
 
 
 

Overnachting in een gastenhuis €35,- bij 2 of meer dagen 
achter elkaar naar ziekenhuis moeten voor behandeling. 
 
Vergoeding overnachting CAR-T-celtherapie €82,- per nacht, 
bij verder dan 50 km.  
 
Vergoeding overnachting ipv ziekenhuisvervoer heeft u recht 
op ziekenvervoer en is het nodig dat u voor uw behandeling 
op 3 of meer aaneengesloten dagen van en naar een 
zorgverlener of ververlenende instelling reist? Dan heeft u 
mogelijk ook recht op een vergoeding van 2 of meer 
overnachtingen in de buurt van uw behandellocatie. 
Vergoeding is max. €82,- per nacht. 
Bekijk de voorwaarden via link zorgverzekering. 

Zorg en Zekerheid 
Logeerhuis – vergoedingen 
in 2023 (zorgenzekerheid.nl) 
Herstellingsoord of 
zorghotel – vergoedingen in 
2023 (zorgenzekerheid.nl) 

AV standaard, top, plus 
AV GeZZin 
 
AV basis 
 
AV standaard 
AV Top 
AV plus 
AV GeZZin 

Vergoeding logeerhuis max.€15,- per nacht  
max.€20,- per nacht  
 
Vergoeding bij herstellingsoord of zorghotel max. €35,- per 
dag en €1050,- per jaar. 
max. €35,- per dag en €1050,- per jaar. 
max. €50,- per dag en €1500,- per jaar. 
max. €50,- per dag en €1500,- per jaar. 
max. €50,- per dag en €1500,- per jaar. 
 

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 30 – 11 – 2022 

 

https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/herstellen-na-een-operatie/zorghotel
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/vergoedingen/herstellen-na-een-operatie/zorghotel
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