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Telefonisch 
spreekuur 

• Voor alle vragen- die in deze powerpoint
nog niet beantwoord zijn)  van Mantelzorgers
over zorgverzekeringen kunt u bellen met:

• Joost Wijkman

• 06-234 808 11

• Iedere vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
bereikbaar tot 1 februari



HET IS WEER OVERSTAPTIJD



Waar moet ik als mantelzorger op letten 
bij het kiezen van een basispakket?
• Basisverzekering is verplichte 

zorgverzekering iedere 
Nederlander vanaf 18 jaar. 

• De overheid bepaalt inhoud 
basispakket, verzekeraar betaalt 
de premie.

• Wat zit er in het basispakket

• Kinderen tot 18 jaar

• Wat kost een basisverzekering?





Aanvullende verzekering, is dat nodig
• Wat is een aanvullende verzekering? 
• Aanvullende verzekering is niet verplicht
• Premie verschilt per zorgverzekeraar
• Zorgverzekeraar mag u weigeren
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Een aanvullende verzekering voor de zorgvrager is vaak niet 
nodig omdat de meeste zorg uit de 
basisverzekering en de Wlz wordt vergoed

Degene voor wie u zorgt woont in een instelling 
(wlz), heeft een aanvullende verzekering dan zin?



Moet ik dezelfde aanvullende verzekering kiezen als 
degene waar ik voor zorg?



EIGEN BIJDRAGE IS ANDERS DAN EN EIGEN RISICO



Voorbeeld eigen bijdrage

U heeft een basisverzekering met verplicht eigen risico = €385,00

Uw tanden zijn slecht en u heeft kunstgebit nodig

• Kunstgebit kost €900

• Zorgverzekeraar vergoed 75% en eigen bijdrage is dan 25% va €900,- = 
€225

• Van het bedrag dat overblijft €675,00 betaalt u de eerste €385 zelf. 

• De overgebleven €290,00 vergoedt de verzekeraar
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Hoe kies ik een aanvullende verzekering 
die bij mijn mantelzorgsituatie past?



Kijk goed naar de voorwaarden

• Moet ik eerst toestemming vragen aan verzekeraar

• Geldt dit wel in mijn situatie

• Moet ik in hetzelfde huis wonen als voor 

• degene voor wie ik zorg

• Moet ik zelfde aanvullende pakket hebben als zorgvrager



Welke vergoedingen zijn interessant voor mantelzorgers?

• Respijtzorg
• Cursussen
• Mantelzorgmakelaar



Respijtzorg – vervangende mantelzorg
• Verwacht u volgend jaar gebruik te 

maken van respijtzorg en wilt u zich 
hiervoor verzekeren

• Bij sommige verzekeraars krijgt u 
een aantal uren of dagen per jaar 
(de hoeveelheid is afhankelijk van 
het pakket) waarop u respijtzorg 
kunr inzetten. 



Wat is een mantelzorgmakelaar



Mantelzorgmakelaar in aanvullende verzekering, 
waar moet ik op letten?

• In veel aanvullende pakketten geldt een vergoeding voor 
mantelzorgmakelaar.

• Let op: 
• Hoogte vergoeding

• Geldt max vergoeding voor verschillende soorten ondersteuning; voor 
respijtzorg en mantelzorgmakelaar

• Moet u vooraf toestemming vragen

• Geldt vergoeding ook als u zorgt voor iemand die in een instelling woont

• Wegen de kosten van aanvullend pakket op tegen hoogte van vergoeding?



https://www.bmzm.nl/wp-
content/uploads/VergoedingMZM
Zorgverzekering.pdf



LET OP: Aan deze presentatie/informatie kunnen geen 
rechten ontleend worden. Het Steunpunt  adviseert 
mantelzorgers hun eigen afwegingen te maken bij het 
kiezen van een aanvullende zorgverzekering. Met deze 
presentatie wil Steunpunt Mantelzorg Utrecht relevante 
producten en voorwaarden voor mantelzorgers 
inzichtelijk maken. Fouten en wijzigingen voorbehouden. 
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