
Overzicht aanvullende pakketten zorgverzekeraars 2021 - MantelzorgNL 

 

Verzekeraar Naam aanvullend pakket Prijs aanvullend pakketVervangende 

mantelzorg (respijt)

Mantelzorgmakelaar Cursussen (voor 

zover relevant voor 

mantelzorgers)

Huishoudelijke hulp Let op! Voorwaarden bij aanvullende 

verzekeringen(dit zijn algemene voorwaarden 

die voor alle aanvullende verzekeringen 

gelden voor de betreffende verzekeraar)

Andere producten en diensten 

van de betreffende verzekeraar

De Friesland 

Zorgverzekeraar

Zelf bewust - AV instap € 1,95

Zelf bewust - AV opstap € 7,25 Mantelzorgmakelaar en vervangende 

mantelzorg: het maximale vergoedingsbedrag 

per kalenderjaar wordt slechts eenmaal aan 

de mantelzorger of aan degene die 

mantelzorg ontvangt vergoed, niet aan 

beiden.

Zelf bewust - AV doorstap € 8,95

Alles verzorgd - AV instap € 1,95

Alles verzorgd - AV budget € 7,95

Alles verzorgd - AV standaard € 15,50 Max. € 100,- voor alle 

cursussen samen

Alles verzorgd - AV extra € 23,95 Max. € 500,- na 

toestemming 

mantelzorglijn van 

De Friesland.

Max. € 125,- voor alle 

cursussen samen

Alles verzorgd - AV optimaal € 52,50 Volledig vergoed voor 

max. 21 dagen, 

alleen Handen in 

huis. Voorafgaande 

schriftelijke 

toestemming is 

vereist

Max. € 750,- na 

toestemming 

mantelzorglijn van 

De Friesland

Max. € 150,- voor alle 

cursussen samen

De Amersfoortse Start € 8,25

Extra € 19,76 100% maximaal € 

900,- per jaar via 

Handen in Huis, Saar 

aan Huis of 

UWassistent

100% maximaal € 

350,- per 

verzekerde

max. €100 per jaar 

voor cursus 

mindfullness

Vervangende mantelzorg: zowel de vaste 

mantelzorger als de verzekerde die zorg 

nodig heeft kunnen aanspraak maken op 

deze dekking. 

Uitgebreid € 33,36 100% maximaal € 

1.800,- per jaar via 

Handen in Huis, Saar 

aan Huis of 

Uwassistent. 

Aanmelden bij deze 

organisaties, zie ook 

de voorwaarden

100% maximaal € 

500,- per 

verzekerde per jaar.

max. €100 euro per 

jaar voor cursus 

mindfullness

Vervangende mantelzorg: • U krijgt de zorg 

geleverd door Handen in Huis of UWassistent 

als

u op de lange termijn (± 8-10 weken van te 

voren) een vervangende mantelzorger nodig 

heeft (bijvoorbeeld bij vakantie).

• U krijgt de zorg geleverd door Saar aan 

Huis als u op de korte termijn (± 1 week van 

te voren) een vervangende

mantelzorger nodig heeft (bijvoorbeeld door 

ziekte of uitval). 

Optimaal 100% maximaal € 

2.700,- per jaar via 

Handen in Huis, Saar 

aan Huis of 

UWassistent

100% maximaal € 

750,- per 

verzekerde per jaar. 

max. €100 euro per 

jaar voor cursus 

mindfullness

Mantelzorgmakelaar: "Uitsluitend met name 

genoemde beroepsvereniging komt voor 

vergoeding in aanmerking". Het is onduidelijk 

welke beroepsvereniging dit betreft. 
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CZ Start € 1,95

Basis € 8,10 Cursussen: De mantelzorger of de ontvanger 

van de mantelzorg heeft een aanvullende 

verzekering die

recht geeft op vergoeding. Als de 

mantelzorger én degene die mantelzorg

ontvangt, beiden een aanvullende verzekering

hebben die recht geeft op vergoeding van

mantelzorgcursussen, wordt de 

mantelzorgcursus eerst vergoed uit de 

aanvullende verzekering van degene die 

mantelzorg ontvangt

en pas daarna uit de aanvullende verzekering

van de mantelzorger. Vergoeding geldt ook 

voor cursussen van MantelzorgNL

Mantelzorgboek: boekje waarin 

je belangrijke eigenschappen 

van degene voor wie je zorgt 

kunt noteren

Plus € 22,75 14 dagen per jaar, 

door Handen in huis

€100 per jaar E-mailreeks 'Zorg voor uw 

naaste'- 8 keer een e-mail 

waarna het automatisch stopt

Top € 43,25 14 dagen per jaar, 

door Handen in huis

€200 per jaar Mantelzorgtest: maakt 

inzichtelijk hoe lang je de zorg 

volhoudt en geeft tips en 

adviezen

50 plus € 16,25 14 dagen per jaar, 

door Handen in huis

Maandelijkse nieuwsbrief over 

mantelzorg

Gezinnen € 56,20 14 dagen per jaar, 

door Handen in huis

€100 per jaar

Jongeren € 19,75 14 dagen per jaar, 

door Handen in huis

€50 per jaar

Ditzo Zorg bewust € 6,25

Zorg Goed € 8,25 Vervangende mantelzorg: Zowel de vaste 

mantelzorger als de verzekerde die zorg 

nodig heeft kunnen aanspraak maken op 

deze dekking

Zorg Beter € 10,25 max 4 dagen, 

Handen in huis

max €200 per jaar, 

geen toestemming 

vooraf nodig

Zorg Best max 8 dagen, 

Handen in huis

max €400 per jaar, 

geen toestemming 

vooraf nodig

Menzis Extra Verzorgd 1 (Menzis 

basis vrij)

€ 7,50

Extra Verzorgd 2 (Menzis 

basis vrij)

€ 22,50 15 dagen door 

Handen in huis of € 

6,50 per uur tot 

maximaal € 2.350 per 

jaar door Saar aan 

huis

€350 per 2 

kalenderjaren

Mantelzorgcursussen 

€100 per jaar, ook 

voor cursussen door 

mantelzorgNL

Vervangende mantelzorg: bij vergoeding voor 

Saar aan huis wordt een deel van het 

uurtarief (6,50 per uur) vergoed

e-health cursus - Mirro, cursus 

over balans houden en 

overbelasting signaleren

Extra Verzorgd 3 (Menzis 

basis vrij)

€ 43,50 15 dagen door 

Handen in huis of € 

6,50 per uur tot 

maximaal € 2.350 per 

jaar door Saar aan 

huis

€350 per 2 

kalenderjaren

Mantelzorgcursussen 

€100 per jaar, ook 

voor cursussen door 

mantelzorgNL
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National Academic Aanvullend 1 € 15,40 5 dagen per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 250 per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

200 preventiebudget 

met daarin 

mogelijkheid 

cursussen

Aanvullend 2 € 33,50 10 dagen per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 500 per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

400 preventiebudget 

met daarin 

mogelijkheid 

cursussen

Mantelzorgmakelaar: De mantelzorger óf 

degene die de mantelzorg ontvangt kan de 

verleende diensten

declareren. Niet allebei.

Aanvullend 3 € 56,50 20 dagen per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 750 per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

400 preventiebudget 

met daarin 

mogelijkheid 

cursussen

OHRA Sterk € 7,40 Alle aanvullend 

verzekerden kunnen 

gebruik maken van 

een gratis 

mantelzorgmakelaar 

van OHRA

Aanvullend € 12,92 14 dagen per jaar 

door Handen in huis. 

Als HiH geen 

capaciteit heeft, mag 

Saar in huis tijdelijk 

met een max van 140 

euro per dag

Alle aanvullend 

verzekerden kunnen 

gebruik maken van 

een gratis 

mantelzorgmakelaar 

van OHRA

Mantelzorgcursus € 

150 euro per jaar, 

onder andere bij een 

organisatie die 

aangesloten is bij 

MantelzorgNL

Vervangende mantelzorg: de zorgvrager moet 

verzekerd zijn bij OHRA om recht te hebben 

op deze vergoeding, de mantelzorger mag 

elders verzekerd zijn. 

Extra Aanvullend € 23,94 14 dagen per jaar 

door Handen in huis. 

Als HiH geen 

capaciteit heeft, mag 

Saar in huis tijdelijk 

met een max van 140 

euro per dag

Alle aanvullend 

verzekerden kunnen 

gebruik maken van 

een gratis 

mantelzorgmakelaar 

van OHRA

Mantelzorgcursus € 

150 euro per jaar, 

onder andere bij een 

organisatie die 

aangesloten is bij 

MantelzorgNL

Cursus: voor vergoeding van een 

mantelzorgcursus moet de zorgvrager bij 

OHRA verzekerd zijn, de mantelzorger mag 

elders verzekerd zijn.

Uitgebreid € 46,50 14 dagen per jaar 

door Handen in huis. 

Als HiH geen 

capaciteit heeft, mag 

Saar in huis tijdelijk 

met een max van 140 

euro per dag

Alle aanvullend 

verzekerden kunnen 

gebruik maken van 

een gratis 

mantelzorgmakelaar 

van OHRA

Mantelzorgcursus € 

150 euro per jaar, 

onder andere bij een 

organisatie die 

aangesloten is bij 

MantelzorgNL

ONVZ Startfit € 7,90 € 800, eerst 

toestemming vragen

Benfit € 20,50 € 1200, eerst 

toestemming vragen

Vervangende mantelzorg: als mantelzorger 

en zorgvrager dezelfde aanvullende 

verzekering hebben, geldt de vergoeding 1x

Optifit € 43,01 € 2000, eerst 

toestemming vragen

€350 euro per jaar 9 uur huishoudelijke 

hulp na 

ziekenhuisopname

Topfit € 64,87 € 2500, eerst 

toestemming vragen

€ 500 euro per jaar 18 uur hh na 

ziekenhuisopname

Superfit € 750 euro per jaar 30 uur hh na 

ziekenhuisopname



Overzicht aanvullende pakketten zorgverzekeraars 2021 - MantelzorgNL 

 

  

Promovendum Primair € 5,95

Royaal € 14,95 5 dagen per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 250, vooraf 

toestemming vragen

€ 200 

preventiebudget met 

daarin mogelijkheid 

cursussen

Mantelzorgmakelaar: De hulp van een 

mantelzorgmakelaar komt eenmaal voor 

vergoeding in aanmerking.

De mantelzorger óf degene die de 

mantelzorg ontvangt kan de verleende 

diensten

declareren. Niet allebei.

Ideaal € 33,50 10 dagen per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 500, vooraf 

toestemming vragen

€ 400 

preventiebudget met 

daarin mogelijkheid 

cursussen

Excellent € 56,50 20 dagen per jaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 750, vooraf 

toestemming vragen

€ 400 

preventiebudget met 

daarin mogelijkheid 

cursussen

Univé Aanvullend goed € 9,95 5 dagen per jaar, 

vooraf toestemming

€ 250 per jaar, 

toestemming vragen

Preventiebudget met 

daarin mogelijkheid 

cursussen, € 200 per 

jaar

Aanvullend beter € 25,95 10 dagen per jaar, 

vooraf toestemming

€ 500 per jaar, 

toestemming vragen

Preventiebudget met 

daarin mogelijkheid 

cursussen, € 400 per 

jaar

Mantelzorgpas die 

mantelzorgers bij zich kunnen 

dragen voor het geval ze een 

plotselinge ziekte of ongeval 

krijgen. Beschikbaar in Noord-

Holland, West-Friesland en 

Emmen en omstreken

Aanvullend best € 36,95 15 dagen per jaar, 

vooraf toestemming

€ 750 per jaar, 

toestemming vragen

Preventiebudget met 

daarin mogelijkheid 

cursussen, € 500 per 

jaar

Website dementieonline.nl, 

vanuit vergoeding cursussen 

kun je op deze site met 

vergoeding cursus volgen

VGZ Aanvullend goed € 5,95 5 dagen per jaar, 

vooraf toestemming

€ 250 per jaar € 200 per jaar 

preventiebudget, 

alleen dementie wb 

mantelzorg

Aanvullend beter € 10,80 10 dagen per jaar, 

vooraf toestemming

€ 500 per jaar € 400 per jaar 

preventiebudget, 

alleen dementie wb 

mantelzorg

Mantelzorgmakelaar:  De mantelzorger óf 

degene die

de mantelzorg ontvangt kan de verleende 

diensten declareren. Niet allebei.

Digitale e-learning van Mirro e-

health over Balans bij 

mantelzorgen

Aanvullend best € 22,10 15 dagenper jaar, 

vooraf toestemming

€ 750 per jaar € 500 per jaar 

preventiebudget , 

heeft zelf professionele 

mantelzorgmakelaars in dienst

Gezinpakket € 37,95 10 dagen per jaar, 

vooraf toestemming

€ 500 per jaar € 400 per jaar 

preventiebudget, 

alleen dementie wb 

mantelzorg

Gemeentepolissen waarmee 

vervangende mantelzorg 

geboden wordt
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Zilveren Kruis BasisPlus module € 2,25

Aanvullend 1 ster € 7,75 Als de mantelzorger en zorgvrager beiden 

een aanvullende verzekering hebben die 

recht geeft op vergoeding van 

mantelzorgondersteuning, wordt 

mantelzorgondersteuning eerst vergoed 

vanuit de aanvullende verzekering van de 

mantelzorger en daarna vanuit de 

aanvullende verzekering van de zorgvrager. 

Als er meerdere mantelzorgers voor 1 

hulpbehoevende zijn, wordt de vergoeding 

mantelzorgondersteuning aan 1 mantelzorger 

verleend.

Mantelzorg wegwijzer: test die 

advies geeft voor hulp

Aanvullend 2 sterren € 19,95 96 uur alleen bij 

gecontracteerde 

instelling, vooraf 

toestemming vragen. 

De mantelzorger 

moet afwezig zijn als 

de vervangende zorg 

wordt ingezet.

2 uur alleen bij 

gecontracteerde 

mantelzorgmakelaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€115 bij specifieke 

cursussen zoals 

'lekker in je vel', € 

250 mindfullness, € 

115 voor cursussen 

door 

patiëntenvereniginge

n, 

mantelzorginstructies 

€ 150, alleen bij door 

Zilveren Kruis

aangewezen

organisaties

Heeft u tijdelijk 

ondersteuning nodig 

bij de huishoudelijke 

taken? Dan 

vergoeden wij tijdelijk 

de kosten van 

tijdelijke 

huishoudelijke hulp 

zodat u in de 

gelegenheid bent 

huishoudelijke hulp 

(via de Wmo) bij uw 

gemeente aan te 

vragen. €300 euro 

per persoon per 

jaar. Alleen bij een 

gecontracteerde 

instelling. 

Vergoedingen voor cursussen zijn ook te 

gebruiken voor cursussen van organisaties 

die zijn aangesloten bij MantelzorgNL

Zilverkorting voor verschillende 

producten/diensten, waaronder 

hulpmiddelen en 

Mantelaar/Saar

Aanvullend 3 sterren € 33,25 3 uur alleen bij 

gecontracteerde 

mantelzorgmakelaar, 

vooraf toestemming 

vragen

€ 116 bij specifieke 

cursussen zoals 

'lekker in je vel', € 

250 voor 

mindfullness, € 115 

voor cursussen door 

patiëntenvereniginge

n, 

mantelzorginstructies 

€ 150, alleen bij door 

Zilveren Kruis

aangewezen

organisaties

Tijdelijke 

ondersteuning in 

afwachting van 

Wmo, €450 per 

persoon per jaar. 

Alleen bij een 

gecontracteerde 

instelling. 

Aanvullend 4 sterren € 58,50 4 uur alleen bij 

gecontracteerde 

mantelzorgmakelaar, 

vooraf toestemming 

vragen

117 euro bij 

specifieke cursussen 

zoals 'lekker in je vel', 

250 voor 

mindfullness, 115 

voor cursussen door 

patiëntenvereniginge

n, 

mantelzorginstructies 

€ 150,alleen bij door 

Zilveren Kruis

aangewezen

organisaties

Tijdelijke 

ondersteuning in 

afwachting van 

Wmo, €600 per 

persoon per jaar. 

Alleen door een 

gecontracteerde 

instelling. 
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ZorgDirect Start € 5,85

Slim € 8,50 Mantelzorgmakelaar: Een 

mantelzorgmakelaar kan ingeschakeld 

worden door zowel mantelzorger als 

zorgvrager. De kosten van de inzet van de 

mantelzorgmakelaar kunnen niet door de 

mantelzorger én door degene die de 

mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd.

Extra € 9,00

Plus € 20,50 80% tot max € 250 

per jaar

Verschillende 

cursussen mogelijk, 

zelf voorschieten en 

met certificaat 

resitutie, max 75% tot 

100 pj

Top € 38,50 80% tot max € 350 

per jaar

Verschillende 

cursussen mogelijk, 

zelf voorschieten en 

met certificaat 

resitutie, max 75% tot 

150 pj

Verzekeraars die niet in dit overzicht zijn opgenomen omdat zij geen vergoedingen bieden op bovenstaande mantelzorgproducten:  

• Anderzorg 

• DSW Zorgverzekeraar 

• FBTO 

• HEMA 

• In Twente Zorgverzekeraar 

• Interpolis 

• IZA Zorgcollectief 

• IZZ Zorgcollectief 

• PNO Zorg 

• Pro Life (biedt wel korting voor hulp aan huis aan alle verzekerden) 

• Salland (biedt wel vergoeding op cursussen voor mantelzorgers met een partner met dementie) 

• Stad Holland 

• VVAA 

 

N.B.: Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. MantelzorgNL adviseert mantelzorgers hun eigen afwegingen te maken bij het 

kiezen van een aanvullende zorgverzekering, met deze publicatie wil MantelzorgNL relevante producten en voorwaarden voor mantelzorgers 

inzichtelijk maken. Fouten en wijzigingen voorbehouden.  
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