
Mantelzorgvergoeding 
zorgverzekeraars 2023

Klik hier 
voor de polissen

In dit document vindt u een overzicht van verzekeraars
die onze mantelzorgondersteuning vergoeden in 2023.



Mantelaar &
Zorgverzekeraars 2023
Verzekeraars bieden in de aanvullende verzekering
vaak vier polissen. Bv. instap, klein, medium, groot.
Wij hebben dit vertaald naar AV1, AV2, AV3 en AV4.

Klik op het logo om de specificaties te bekijken.



Vergoeding
zorgverzekeraars   

Dagdiensten
3, 4, 5, 6, of 7 uur.

Bij Mantelaar kunt u deze ‘dagen’ flexibel inzetten als: 

De verzekeraars VGZ, Univé, UMC, IZZ en
IZA berekenen de zorg in dagen.

Slaapdiensten
Van 22:00 tot 07:00 uur.

24 uurs diensten
Wanneer u wenst.

 0         5  10         15        

AV1     AV2 AV3 AV4

 0         5         10         15        

 0         10         10         15        

 0         5         10         20        

 0         15         15         15        



Flexibele inzet
Neemt u de zorg af voor
minder dan 24 uur, dan
rekent de verzekeraar één
volledige polis-dag. 

Inzet polis
De polis van de zorgvrager
én betrokken mantelzorgers
mag worden ingezet.

Voorwaarden
Klik hieronder op het logo
om de exacte voorwaarden
te bekijken. 

15 dagen van 3 tot
maximaal 7 uur

15 slaapdiensten

15 diensten 24 uurs zorg

Een combinatie van
bovenstaande

Een voorbeeld
U heeft aanspraak op 15
dagen vervangende
mantelzorg. Deze kunt u
inzetten door:

Specificaties

https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.izzdoorvgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.iza.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg


Vergoeding
zorgverzekeraars   
De verzekeraars CZ, Nationale Nederlanden
en OHRA berekenen de zorg in dagen.

Dagdiensten
Vanaf 4 uur per bezoek.

Bij Mantelaar kunt u deze ‘dagen’ flexibel inzetten als: 

 0         14         14        

AV1     AV2 AV3 AV4

 14        

 14         14         14        

 14         14         14         0     

 14        



Flexibele inzet
Neemt u de zorg af voor 
minder dan 4 uur, dan 
rekent de verzekeraar één 
volledige polis-dag. 

Inzet polis CZ
De polis van de mantelzorger
mag worden ingezet. 

Inzet polis NN & OHRA
De polis van de zorgvrager 
én betrokken mantelzorgers
mogen worden ingezet.

Voorwaarden
Klik hiernaast op het logo 
om de exacte voorwaarden 
te bekijken.  

CZ heeft extra pakketten met 14
dagen mantelzorgvergoeding.
Bv. aanvullende verzekering CZ
Excellent of Comfort pakket.
Bekijk de voorwaarden hier.

Specificaties 

Een voorbeeld
Als mantelzorger heeft u
aanspraak op 14 dagen
vervangende mantelzorg
van CZ. Uw zoon is ook
mantelzorger voor de
zorgvrager en is aanvullend
verzekerd bij OHRA.

Dit zijn uw mogelijkheden:

• 14 dagen van 5 uur op uw
polis en 14 dagen op de polis
van uw zoon

https://www.cz.nl/vergoedingen/voorwaarden/collectief
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.cz.nl/vergoedingen/mantelzorg/vervangende-mantelzorg
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/Mantelzorg.htm
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/mantelzorg


Vergoeding
zorgverzekeraars   
De verzekeraars Zilveren Kruis, Interpolis
en Pro Life berekenen de zorg in uren.

 0        120 144

AV1     AV2 AV3 AV4

96

Dagdiensten
Vanaf 3 uur per
bezoek. 

Bij Mantelaar kunt u deze ‘uren’ flexibel inzetten als: 

Slaapdiensten
Van 22:00 tot 07:00 uur.

24 uurs diensten
Wanneer u wenst.

 0        120 14496

 0        120 14496



Specificaties

Inzet polis
De polis van de betrokken
mantelzorger mag worden
ingezet.

Vervangende mantelzorg
Afhankelijk van uw polis
kunt u aanspraak maken op
maximaal 96, 120 of 144 uur
vervangende mantelzorg.

Voorwaarden
Klik hieronder op het logo
om de exacte voorwaarden
te bekijken. 

30 dagdiensten van 4 uur

13 slaapdiensten, u houdt
3 uur over

5 diensten 24 uurs zorg

Een combinatie van
bovenstaande

Een voorbeeld
U heeft aanspraak op 120 uur
vervangende mantelzorg.
Deze kunt u inzetten door:

 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://www.interpolis.nl/service/zorg/mantelzorg
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/mantelzorgmakelaar


Vergoeding
zorgverzekeraars   
De verzekeraar Zorg en Zekerheid berekend 
de zorg in dagen.

 0        10 15

AV1     AV2 AV3 AV4

5

Dagdiensten 
3, 4, 5, 6, of 7 uur.

Bij Mantelaar kunt u deze ‘dagen’ flexibel inzetten als: 

Slaapdiensten
Van 22:00 tot 07:00 uur.

24 uurs diensten
Wanneer u wenst.



Specificaties

Flexibele inzet
Neemt u de zorg af voor
minder dan 24 uur, dan
rekent de verzekeraar één
volledige polis-dag. 

Inzet polis
De polis van de zorgvrager
mag worden ingezet

Voorwaarden
Klik hieronder op het logo
om de exacte voorwaarden
te bekijken. 

15 dagen vanaf 3 uur

15 slaapdiensten

15 diensten 24 uurs zorg

Een combinatie van
bovenstaande

Een voorbeeld
U heeft aanspraak op 15
dagen vervangende
mantelzorg. Deze kunt u
inzetten door:

https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/vervangende-mantelzorg


Vergoeding
zorgverzekeraars   
De verzekeraar Menzis berekend 
de zorg in uren.

0 62 62

AV1     AV2 AV3 AV4

0

Dagdiensten
Vanaf 3 uur per
bezoek. 

Bij Mantelaar kunt u deze ‘uren’ flexibel inzetten als: 

Slaapdiensten
Van 22:00 tot 07:00 uur.

24 uurs diensten
Wanneer u wenst.



Specificaties

Dagdiensten vanaf 3 uur

6 slaapdiensten, u houdt
8 uur over

2 diensten van 24 uurs
zorg, u houdt 

Een combinatie van
bovenstaande

Voorbeeld
U heeft aanspraak  op 62 uur
vervangende mantelzorg.
Deze kunt u inzetten door:

       14 uur over

Inzet polis
De polis van de mantelzorger  
mag worden ingezet.

Voorwaarden
Klik hieronder op het logo om
de exacte voorwaarden te
bekijken. 

https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/v/vervangende-mantelzorg


Mantelaar &
Zorgverzekeraars 2023
Klik op het logo om de polissen te bekijken.

https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/v/vervangende-mantelzorg
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.cz.nl/vergoedingen/mantelzorg/vervangende-mantelzorg
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/Mantelzorg.htm
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/mantelzorg
https://www.interpolis.nl/service/zorg/mantelzorg
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/vervangende-mantelzorg
https://www.izzdoorvgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.iza.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg

