Overzicht mantelzorgvergoedingen in de aanvullende
zorgverzekeringen 2023

verzekeraar
A.S.R.

CZ

De Friesland

Ditzo

DSW

HollandZorg

vervangende mantelzorg
100% dekking met een totaalbedrag van €900
/ 1800 / 2700 bij de aanvullende
verzekeringen Extra/ Uitgebreid/ Optimaal. De
zorg wordt geleverd door Handen in huis of
Uwassistent als er op de langere termijn
vervangende zorg nodig is (8-10 weken van te
voren) en door Saar aan huis als er op de korte
termijn vervangende zorg nodig is (1 week van
te voren). Deze vergoeding geldt voor
vervangende zorg als de vaste mantelzorgers
afwezig zijn.
100% voor maximaal 14 dagen per jaar bij de
aanvullende verzekeringen Basis, Plus, Top,
Gezinnen en 50Plus.
De mantelzorgvervanging wordt georganiseerd
en/of verleend door een door CZ erkende of
gecontracteerde landelijk werkende
organisatie. Deze organisatie kunt u op de
website vinden en kunt u ook bij CZ opvragen.

mantelzorgmakelaar
mantelzorgcursussen
100 % dekking met een
geen dekking
totaalbedrag van € 350/500/750
per jaar bij de aanvullende
verzekeringen Extra/ Uitgebreid /
Optimaal. De mantelzorgmakelaar
moet aangesloten zijn bij
beroepsvereniging BMZM. U
neemt zelf contact op met een
mantelzorgmakelaar.

Wie moet verzekerd zijn?

Overige

100%, max. 7 uur eenmaal per
mantelzorger bij aanvullende
verzekeringen Basis, Plus, Top,
Gezinnen en 50Plus. Vooraf
toestemming vragen bij het
Zorgteam. U (de mantelzorger)
moet bij CZ verzekerd zijn voor
vergoeding van de
mantelzorgmakelaar; de
vergoeding geldt voor u, niet voor
de ontvanger van de mantelzorg.
Er kan één mantelzorger per
zorgvrager (zorgsituatie)
aanspraak maken op een
mantelzorgmakelaar. Het
Zorgteam schakelt de (externe)
mantelzorgmakelaar in.

100%, max. € 150,- eenmalig bij
aanvullende verzekeringen Basis,
Plus, Top, Gezinnen en 50Plus. De
cursus wordt verzorgd door een
thuiszorgorganisatie, GGD,
patiëntenvereniging of
MantelzorgNL. Vooraf hoeft er geen
toestemming gevraagd te worden
aan de verzekeraar.

De mantelzorger óf de zorgvrager. Als beiden een aanvullende
verzekering hebben die deze zorg vergoedt, wordt de zorg eerst
de vergoeding van de polis van de zorgvrager en daarna van de
mantelzorger. Alleen voor inzet van een mantelzorgmakelaar
geldt dat de mantelzorger een aanvullende verzekering bij CZ
moet hebben.

Ergotherapie begeleiding. Krijgt de zorgvrager vanuit de
basisverzekering een vergoeding voor ergotherapie? Dan heft
de mantelzorger recht op vergoeding van 2 uur per jaar voor
hulp van een ergotherapeut. Vergoed worden advies,
begeleiding en instructie. bij aanvullende verzekeringen Basis,
Plus, Top, Gezinnen en 50Plus. Vooraf informatie en
toestemming vragen bij CZ.

100 % voor maximaal 21 dagen per jaar bij
aanvullende verzekering AV Optimaal.
Vergoeding van vervangende hulpverlening in
verband met afwezigheid van minimaal 3
dagen en de tussenliggende nachten van de
vaste mantelzorger(s) van chronisch zieken of
ernstig gehandicapten. U heeft pas recht op
een vergoeding van vervangende mantelzorg
als De Friesland uw aanvraag heeft
goedgekeurd en toestemming heeft verleend.
‘Handen-in-Huis’ kan hiervoor een aanvraag
indienen.
100 % voor max. 4 / 8 dagen per jaar bij
aanvullende verzekering ZorgBeter/ ZorgBest.
Zorg wordt geleverd door Handen in Huis.
Eenmaal per kalenderjaar.
max. € 17,50 per uur, max. 80 uur per jaar in
aanvullende pakketten Top, Top Plus en
TopZorg. De vervangende mantelzorg moet
geleverd worden door Saar aan Huis,
UWassistent of Senior Service. Er is geen
toestemming vooraf nodig.
geen dekking

€ 500/750 per jaar bij
aanvullende verzekeringen AV
Extra / AV Optimaal. Vooraf
toestemming vragen via de
Mantelzorglijn van De Friesland.

Onduidelijk of er een vergoeding is.
Er wordt op de website
doorverwezen naar de vergoeding
voor mantelzorgmakelaar zonder
mantelzorgcursussen daar verder te
benoemen.

Het maximale vergoedingsbedrag per kalenderjaar wordt
slechts eenmaal vergoed aan de mantelzorger of aan degene
die mantelzorg ontvangt, niet aan beiden.

100%, max. € 200,- / 400,- per
jaar bij aanvullende verzekering
ZorgBeter/ZorgBest

geen dekking

geen dekking

geen dekking

Vergoed voor 80%, max. € 250 /
350 per jaar bij aanvullende
verzekeringen Plus / Top

geen dekking

Degene die zorg nodig heeft moet verzekerd zijn bij DSW om in
aanmerking te komen voor de vergoeding vervangende
mantelzorg.

Interpolis

100% max. 96/120 uur, 1x per jaar bij
aanvullende verzekeringen MeerZeker /
ZonderZorgen. De mantelzorger moet
verzekerd zijn. Om voor vergoeding in
aanmerking te komen, moet de leverende
organisatie gecontracteerd zijn door Interpolis.
Vooraf toestemming vragen aan de
verzekeraar via de Zorgconsulent.

100%, max. 2 / 3 uur per jaar in
de aanvullende verzekeringen
MeerZeker / ZonderZorgen.
Vooraf moet toestemming
gevraagd worden aan de
verzekeraar via de ZorgConsulent.
Je kan alleen terecht bij
gecontracteerde
mantelzorgmakelaars. De
mantelzorger moet verzekerd zijn.

100%, max. € 150,- per jaar in de
De mantelzorger
aanvullende verzekeringen
MeerZeker en ZonderZorgen. Vooraf
moet toestemming gevraagd worden
aan de verzekeraar. Cursussen
moeten gegeven worden door
thuiszorgorganisatie, GGD, een
patiëntenvereniging,
mantelzorgsteunpunt in uw
gemeente, een organisatie die is
aangesloten bij MantelzorgNL.

InTwente

max. € 17,50 per uur, max. 80 uur per jaar bij
aanvullend pakket AV-Top. De zorg wordt
geleverd door Saar aan Huis, UWassistent of
Senior Service. Er is geen toestemming vooraf
nodig.
100 % voor maximaal 5 / 10 / 20 / 20 dagen
per jaar bij aanvullende verzekeringen
ExtraZorg 1 / ExtraZorg 2 / ExtraZorg 3 / Classic
comfort. Vooraf toestemming nodig via
afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. U krijgt
geen vergoeding voor vervangende
mantelzorg als degene die verzorgd wordt een
Wlz-indicatie heeft, of vervangende
mantelzorg vanuit de Wmo ontvangt.

geen dekking

geen dekking

IZA Zorgverzekeraar

Menzis

Nationale Nederlanden

100%, maximaal € 2.325 per jaar bij
aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 2 en
ExtraVerzorgd 3. U heeft recht op vergoeding
voor vervangende mantelzorg wanneer deze
wordt geregeld door 'Handen in Huis', 'Saar
aan Huis', 'Mantelaar' of 'UWassistent'. Neem
contact op met de betreffende organisatie
voor meer informatie. Zie hiervoor de
Zorgvinder van Menzis

100% voor max. €250 / 500 / 750 geen dekking
/ 750 bij aanvullende
verzekeringen ExtraZorg 1 /
ExtraZorg 2 / ExtraZorg 3 / Classic
comfort. Vooraf toestemming
vragen aan de Zorgadviseur.

100 % voor max. €350 per 2 jaren
bij de aanvullende verzekeringen
ExtraVerzorgd 2, ExtraVerzorgd 3,
Garant Verzorgd 2, Garant
Verzorgd 3. U krijgt een
vergoeding voor
mantelzorgmakelaar als de
mantelzorgmakelaar door Menzis
is erkend, zie hiervoor de
Zorgvinder van Menzis.
100%, max. 14 dagen per jaar bij aanvullende 100%, max. 7 uur eenmaal per
verzekeringen Start, Extra, Compleet, Top,
mantelzorger bij aanvullende
Jij&... Maximaal 14 dagen per jaar
verzekeringen Start, Extra,
vervangende mantelzorg, met een minimum Compleet, Top, Jij&.... Vooraf
van 4 uur aaneengesloten, als de mantelzorger contact opnemen met het
de behoefte heeft dat iemand de zorgtaken
Zorgteam, zij bepalen of u voor
overneemt. Je kan terecht bij vier landelijke
vergoeding in aanmerking komt.
organisaties, waarbij de vergoeding verschilt: Voor deze vergoeding moet de
Saar aan huis, Mantelaar, SeniorService en
mantelzorger verzekerd zijn bij
Stichting Mantelzorgvervanging Nederland.
Nationale Nederlanden, niet
degene die mantelzorg ontvangt.

100 % voor maximaal € 100 / 150
per jaar bij aanvullende
verzekeringen Extra (en
Garant)Verzorgd 2 / Extra (en
Garant)Verzorgd 3. U heeft recht op
deze vergoeding als u deze volgt bij
een door Menzis erkende organisatie
zoals MantelzorgNL, MEE of Livis. Kijk
hiervoor op de Zorgvinder van
Menzis.
100 %, maximaal € 150 eenmalig bij
aanvullende verzekeringen
Aanvullend, Extra Aanvullend en
Uitgebreid. De cursus wordt gegeven
door een thuiszorgorganisatie, de
GGD, een patientenorganisatie of
MantelzorgNL.

De ontvanger van de mantelzorg

Mantelzorger of zorgontvanger. Vooraf toestemming nodig.

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 mantelzorg-cursus eerst
vergoed uit de aanvullende verzekering van degene die
mantelzorg ontvangt en pas daarna uit de aanvullende
verzekering van de mantelzorger.

Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie
vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende
verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij
de ergotherapie. Voor de vergoeding is het niet nodig dat de
mantelzorger ook bij Nationale-Nederlanden is verzekerd. De hulp wordt
geboden door een ergotherapeut.

OHRA

100 %, max. 14 dagen per jaar bij aanvullende
verzekeringen Aanvullend, Extra Aanvullend en
Uitgebreid. Als u de mantelzorg ontvangt, bent
u daarop aangewezen, omdat u vanwege uw
langdurige (chronische) ziekte, aandoening
en/of verslechterde gezondheidstoestand
zonder deze zorg niet zelfstandig thuis kan
functioneren.
De mantelzorger kan voor een periode van één
of enkele weken deze mantelzorg door
omstandigheden niet verlenen. Onder deze
omstandigheden verstaan wij verlof, vakantie
of opname voor een planbare operatie van de
mantelzorger;
De mantelzorgvervanging wordt minimaal voor
één dagdeel (minstens 4 aaneengesloten uren)
ingezet. De zorg wordt geleverd door Handen
in Huis. Als Handen in Huis geen zorg kan
leveren, kan de zorg tijdelijk geleverd worden
door Saar in huis met een maximale
vergoeding van € 130 per dag.

100%, max. 7 uur eenmaal per
mantelzorger bij aanvullende
verzekeringen Aanvullend, Extra
Aanvullend en Uitgebreid. Vooraf
toestemming vragen bij het
Zorgteam van de verzekeraar. De
mantelzorger moet verzekerd zijn
voor deze vergoeding, de
zorgvrager kan geen aanspraak
maken op deze vergoeding.

ONVZ

100%, max. € 800/ 1200 / 2000 / 2500 per
jaar bij aanvullende verzekeringen Vrije Keuze
Ben Fit / Vrije Keuze OptiFit / Vrije Keuze Top
Fit / Vrije Keuze Super Fit. Eerst moet
vervangende mantelzorg bij de gemeente
aangevraagd worden, als de gemeente het niet
toekent kan er contact opgenomen worden
met de Zorgconsulent van ONVZ. De
vervangende zorg moet op tijd aangevraagd
worden zodat de ZorgConsulent tijd heeft het
te regelen.

100% voor max.€ 350 / 500 / 750 geen dekking
per jaar bij aanvullende
verzekeringen Vrije Keuze Optifit /
Vrije Keuze Topfit / Vrije Keuze
Superfit. Mantelzorgmakelaar is
een vorm van
mantelzorgondersteuning die u
eerst in uw gemeente moet
aanvragen. Krijgt u deze
ondersteuning niet vanuit de
gemeente, dan kunt u het
aanvragen bij de Zorgconsulent
die de ondersteuning voor u
regelt.

100 %, maximaal € 150 eenmalig bij
aanvullende verzekeringen
Aanvullend, Extra Aanvullend en
Uitgebreid. De cursus wordt gegeven
door een thuiszorgorganisatie, de
GGD, een patientenorganisatie of
MantelzorgNL.

Als de mantelzorger én degene die mantelzorg ontvangt,
beiden een aanvullende verzekering hebben die recht geeft op
vergoeding van mantelzorgvervanging, wordt
mantelzorgvervanging eerst vergoed uit de aanvullende
verzekering van degene die mantelzorg ontvangt en pas daarna
uit de aanvullende verzekering van de mantelzorger. De
mantelzorger hoeft niet bij OHRA verzekerd te zijn om voor
deze vergoeding in aanmerking te komen. Alleen voor de
vergoeding van de mantelzorgmakelaar geldt dat de
mantelzorger verzekerd moet zijn bij OHRA.

Zowel mantelzorger als degene die mantelzorg ontvangt
kunnen aanspraak maken op de vergoedingen. Hebben beiden
een aanvullende verzekering bij ONVZ, dan keren wij de
vergoeding voor die situatie 1 keer per kalenderjaar uit. Zijn dit
niet dezelfde aanvullende verzekeringen? Dan geldt de hoogste
vergoeding.

Pro Life

100%, max. 96 / 120 / 144 uur per jaar door
een gecontracteerde aanbieder bij de
aanvullende verzekeringen Mediumpolis/
Largepolis/ Extralarge polis. Dit is een tijdelijke
vergoeding van noodzakelijke ondersteuning
ter
voorkoming van uitval van de mantelzorger
voor u als mantelzorger of voor u als u
mantelzorg ontvangt, zodat u in de
gelegenheid bent vervangende mantelzorg
(respijtzorg via de Wmo) bij uw gemeente aan
te vragen. Vooraf toestemming vragen aan de
Zorgcoach van de verzekeraar. Maximaal 1
keer per kalenderjaar voor 3 aaneengesloten
maanden vergoeding voor vervangende
mantelzorg. Gecontracteerde aanbieders zijn
te vinden op www.prolife.nl/zorggids.
Tijdelijke huishoudelijke hulp bij
mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. €
300 / 450 / 600 voor 3 aaneengesloten
maanden per jaar.

Salland Zorgverzekeringen

geen dekking

Stad Holland

Studenten goed verzekerd

United Consumers (VGZ)

100%, max. 2/3/4 uur per jaar bij
aanvullende verzekeringen
Mediumpolis/Largepolis/Extralarg
epolis. Alleen de inzet van
mantelzorgmakelaars die zijn
aangesloten bij BMZM wordt
vergoed. Vooraf toestemming
nodig via de Persoonlijke
Zorgcoach van de verzekeraar.

100%, max. € 150,- per jaar bij
aanvullende verzekeringen
Mediumpolis, Largepolis en Extra
Largepolis. Vooraf moet toestemming
gevraagd worden aan de Zorgcoach
van de verzekeraar. Vergoeding
mantelzorginstructie, mantelzorgcoaching en/of
mantelzorgcursus. De cursus moet
gegeven worden door een
thuiszorgorganisatie, de GGD, een
patiëntenvereniging, het
mantelsteunpunt van uw gemeente;
een organisatie voor
mantelzorgondersteuning die
aangesloten is bij MantelzorgNL

Zowel de mantelzorger als degene die mantelzorg ontvangt
kunnen aanspraak maken op de vergoedingen, kosten kunnen 1
keer gedeclareerd worden. Hebben beiden een aanvullende
verzekering bij Pro Life, dan wordt de vergoeding eerst aan de
mantelzorger en daarna aan degene die mantelzorg ontvangt
uitgekeerd. Als er meerdere mantelzorgers voor 1
hulpbehoevende zijn, wordt de vergoeding
mantelzorgondersteuning aan 1 mantelzorger verleend.

geen dekking
80% voor max. € 250 / 350 per
De mantelzorger óf degene die de mantelzorg ontvangt kan de
jaar bij aanvullende verzekeringen
verleende diensten declareren. Niet allebei.
Plus / Top. De
mantelzorgmakelaar moet
aangesloten zijn bij BMZM.
geen dekking
max. € 17,50 per uur, max. 80 uur per jaar bij geen dekking
aanvullend pakket AV-Top. De zorg wordt
geleverd door Saar aan Huis, UWassistent of
Senior Service. Er is geen toestemming vooraf
nodig.
De mantelzorger
100%, 1x max. 96 / 120 / 144 uur voor 3
100% voor max. 2 / 3/ 4 uur per 100% voor max. €150 per jaar bij
aaneengesloten maanden per jaar bij
jaar bij aanvullende verzekeringen aanvullende verzekeringen
aanvullende verzekeringen Aanvullend 2
Aanvullend 2 sterren + extra
Aanvullend 2 sterren + extra pakket /
sterren + extra pakket / Aanvullend 3 sterren + pakket / Aanvullend 3 sterren +
Aanvullend 3 sterren + extra pakket /
extra pakket / Aanvullend 4 sterren + extra
extra pakket / Aanvullend 4
Aanvullend 4 sterren + extra pakket.
pakket. U krijgt geen vergoeding als degene
sterren + extra pakket. Vooraf
Vergoeding voor: mantelzorgcursus,
die mantelzorg ontvangt respijtzorg krijgt
toestemming nodig van de
mantelzorginstructie of
vanuit de Wmo. Tijdelijke huishoudelijke hulp zorgcoach.
mantelzorgcoaching. Vooraf
bij mantelzorgondersteuning 100%, 1x max.
toestemming nodig van de
€ 300,-/450,-/600,- voor 3 aaneengesloten
zorgcoach.
maanden per jaar bij aanvullende
verzekeringen Aanvullend 2 sterren + extra
pakket / Aanvullend 3 sterren + extra pakket /
Aanvullend 4 sterren + extra pakket. Vooraf
toestemming nodig van de zorgcoach.
100% voor max. 5 / 5 / 10 dagen per jaar bij
aanvullende verzekeringen Zorgzeker 1 /
Zorgzeker 2 / Zorgzeker 3. Vooraf
toestemming vragen bij de verzekeraar. U
krijgt geen vergoeding als degene die
mantelzorg ontvangt een Wlz-indicatie heeft
of zorg krijgt vanuit de Wmo. De vervangende
mantelzorg moet 8 weken van te voren
geregeld worden.

geen dekking
100% voor maximaal € 250 per
jaar, bij aanvullende
verzekeringen Zorgzeker 1,2 en 3.
De mantelzorgmakelaar moet
aangesloten zijn bij BMZM. Vooraf
toestemming vragen aan de
verzekeraar.

De mantelzorger óf degene die de mantelzorg ontvangt kan de
verleende diensten declareren. Niet allebei.

Univé

100% voor max. 5/ 10/15 dagen per jaar bij
aanvullende verzekeringen Goed/Beter/Best.
Vooraf toestemming vragen aan de
verzekeraar. U krijgt geen vergoeding voor
vervangende mantelzorg als degene die
verzorgd wordt een Wlz-indicatie heeft of
respijtzorg vanuit de Wmo ontvangt.

VGZ

100% voor max. 5 /10/15 dagen per jaar bij
aanvullende verzekeringen Goed/Beter/Best.
Vervangende mantelzorg wordt aangevraagd
voor minimaal 1 dag. Vooraf toestemming
vragen bij de verzekeraar. U krijgt geen
vergoeding voor vervangende mantelzorg als
de ontvanger een Wlz-indicatie heeft of als u al
respijtzorg vanuit de Wmo ontvangt.

VvAA

100% voor max. € 800 / 1200 / 2000 / 2500
per jaar bij aanvullende verzekeringen Plus/
Optimaal/ Top/ Excellent. Eerst moet de
gemeente gevraagd worden om de
vervangende mantelzorg te leveren. Vooraf
toestemming vragen aan verzekeraar.

Zekur

100%, max. € 250,- p.jr. bij Extra
Zekur Zorg
100%, max. 96 / 120 / 144 uur per jaar per
100 % voor max. 2 / 3/ 4 uren per
persoon bij aanvullende verzekeringen
jaar per persoon per kalenderjaar
Aanvullend 2 sterren/ Aanvullend 3 sterren/
bij aanvullende verzekeringen
Aanvullend 4 sterren. Deze vergoeding geldt Aanvullend 2 sterren/ Aanvullend
maximaal 1 keer per kalenderjaar voor 3
3 sterren / Aanvullend 4 sterren.
aaneengesloten
Vooraf moet toestemming
maanden, vooraf moet toestemming vragen
gevraagd worden aan de
aan de Persoonlijke Zorgcoach. De Persoonlijke Persoonlijke Zorgcoach van de
Zorgcoach bepaalt het aantal uren
verzekeraar. De
vervangende mantelzorg waar u recht op
mantelzorgmakelaar moet
heeft. De zorg wordt alleen geleverd door een aangesloten zijn bij BMZM.
gecontracteerde organisatie. De vergoeding
voor vervangende mantelzorg is een tijdelijke
vergoeding van noodzakelijke ondersteuning
ter voorkoming van uitval van de mantelzorger
voor u als mantelzorger of voor u als u
mantelzorg ontvangt, zodat u in de
gelegenheid bent vervangende mantelzorg
(respijtzorg via
de Wmo) bij uw gemeente aan te vragen.

Zilveren Kruis

100%, max. € 250 / 500 / 750 per geen dekking
jaar bij aanvullende verzekeringen
Goed/Beter/Best. Vooraf
toestemming vragen aan de
Zorgadviseur, u wordt
doorverwezen naar een
mantelzorgmakelaar die
aangesloten is bij BMZM. De
mantelzorgmakelaar stelt het
benodigde aantal uren vast.
100% voor max. € 250 / 500 / 750 geen dekking
per jaar bij aanvullende
verzekeringen Goed/Beter/Best.
Vooraf toestemming vragen aan
de verzekeraar.

100% voor max. € 350 / 500 /750 geen dekking
per jaar bij aanvullende
verzekeringen Optimaal/ Top /
Excellent. Eerst moet de
gemeente gevraagd worden voor
een vergoeding voor de inzet van
een mantelzorgmakelaar. Vooraf
toestemming vragen aan
verzekeraar via de Zorgconsulent.

Maximaal €150 voor
mantelzorginstructies,
mantelzorgcoaching en/of
mantelzorgcursussen samen per
persoon per kalenderjaar bij
aanvullende verzekeringen
Aanvullend 2 sterren, Aanvullend 3
sterren en Aanvullend 4 sterren.
Vooraf moet toestemming gevraagd
worden. De cursus moet gegeven
worden door een
thuiszorgorganisatie, de GGD, een
patiëntenvereniging, het
mantelsteunpunt van uw gemeente
of een organisatie die is aangesloten
bij MantelzorgNL.

De mantelzorger óf degene die de mantelzorg ontvangt kan de
verleende diensten declareren. Niet allebei.

De mantelzorger óf degene die de mantelzorg ontvangt kan de
verleende diensten declareren. Niet allebei.

Zorg en Zekerheid

15 dagen per jaar bij aanvullende
verzekeringen Top en Plus. De vervangende
mantelzorg moet worden geregeld en
gedeclareerd door Stichting Handen in Huis of
de Mantelaar. Geen vergoeding als de
ontvanger van de mantelzorg een Wlzindicatie heeft of respijtzorg vanuit de
gemeente ontvangt

100% voor max. € 250,- per jaar
bij aanvullende verzekeringen Top
en Plus. De mantelzorgmakelaar
moet aangesloten zijn bij BMZM.

75% max. € 150,- per jaar als
De mantelzorger moet verzekerd zijn voor de vergoedingen.
preventieve cursus, bij aanvullende
verzekeringen Top en Plus. Geen
verwijzing of toestemming nodig.
Alleen vergoeding bij zorgverleners of
organisaties waarmee afspraken zijn
gemaakt. Voor mantelzorgcursussen
zjin dit thuiszorgorganisaties of
MantelzorgNL.

Anderzorg
Besured
Bewuzt
CZ Direct
FBTO
HEMA
Jaaa
Just live
VinkVink
Ziezo
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