www.bmzm.nl
OVERZICHT ZORGVERZEKERAARS MET VERGOEDING MANTELZORGMAKELAAR 2022
p.kj. = per kalenderjaar
Check vergoeding altijd eerst bij uw zorgverzekering
per verz. = voor de duur van de gehele verzekeringsperiode !!!
p pers = per persoon

Toestemming vooraf nodig
088 - 35 35 763

Aevitae (3360)

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
Goud
€500,- p.kj.
Goud Werknemer
Platina
€500,- p.kj.
Platina Werknemer
Advies: bel voor de zekerheid de vergoeding na bij de verzekering!
LET OP: sommige COLLECTIVITEITSPOLISSEN geven wel een vergoeding, informeer bij Aevitae!

AON
Toestemming vooraf niet nodig
Advies: zoek voor de zekerheid contact met zorgcoach@aon.nl of 040 - 261 18 33.
AON biedt veel verschillende COLLECTIVITEITSpolissen aan met eigen voorwaarden.
Aon Vitaal IptiQ:
nog via AON/IAK:
Vitaal 2
€ 250,- p.kj.
Uniek: Extra compleet
Vitaal 3
€ 500,- p.kj.
Uniek: Comfort
Vitaal Premium
€ 750,- p.kj.

€500,- p.kj.
€500,- p.kj.

€ 250,- p.kj.
€ 500,- p.kj.

ASR (voorheen De Amersfoortse) (0403)

Toestemming vooraf niet nodig

Zorgverzekeringen
Aanvulling Extra
€350,- p.kj.
Aanvulling Uitgebreid
€500,- p.kj.
Aanvulling Optimaal
€750,- p.kj.
Alleen de mantelzorger komt in aanmerking voor
een vergoeding.

Doorgaanmodules
Doorgaanmodule Ondernemers
100%
Doorgaanmodule Werknemers
100% *
Werkgeversmodule voor Werknemers
100%
* onderdeel van een totaalpakket van €5.000,-

Caresq (3354)
Let op: is volmacht: werkt voor diverse zorgverzekeringen. Verzorgt met name de declaraties. Kan dus ook andere Uzovi-code
hebben. De voorwaarden van de betreffende polis zijn van toepassing.

CZ (9664)

CZ: 013-594 91 10 - vraag naar zorgteam

CZ werkt met eigen mantelzorgmakelaars vanuit hoofdkantoor in Tilburg en zij nemen zelf de vragen tot
reistijd tot 1 uur vanaf Tilburg en beschikbaarheid. In overige gevallen wordt op verwijzing van een
zorgadviseur een externe mantelzorgmakelaar ingezet. Vergoeding EENMALIG per verzekering. Andere
wetgeving voorliggend.
ALLEEN de mantelzorger kan vergoeding krijgen!
CZ Basis
7 uur per verz.
CZ 50 +
CZ Plus
7 uur per verz.
CZ Excellent
CZ Top
7 uur per verz.
CZ Super Top
CZ Jongeren
7 uur per verz.
CZ Ideaal pakket
CZ Gezinnen
7 uur per verz.
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De Friesland (3358)

058-29 13 124 / mantelzorg@defriesland.nl

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei). Vooraf toestemming vragen.
Extra collectiviteitsvergoedingen voor pakketverzekeringen:
AV Extra
€500,- p.kj.
AV Standaard Plus
€250,- p.kj.
AV Extra Plus (zie AV Extra € 500) +
Gemeentepolis: AV Frieso Compleet
€500,- p.kj.
€250,- p.kj.
AV Optimaal Plus (zie AV Optimaal €750) + €250,- p.kj.
AV Optimaal
€750,- p.kj.

Ditzo (3336)
ZorgBeter
ZorgBest

Toestemming vooraf niet nodig
Alleen de mantelzorger komt in aanmerking voor een vergoeding

€200,- p.kj.
€400,- p.kj.

HollandZorg (3347) (Eno) - Voluntary care broker

Toestemming vooraf niet nodig

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
HollandZorg Plus +++
HollandZorg Top ++++

80% tot maximaal € 250,- p.kj.
80% tot maximaal € 350,- p.kj.

Interpolis (3313)

071-3640259

Meerzeker

2 uur p pers p kj.

Verzekerde moet overleggen met zorgcoach
ZonderZorgen
3 uur p pers p kj.

IZA (VGZ) (3334)

088-13 11 613

Classic Comfort
Extra Zorg 1

€750,- p.kj.
€250,- p.kj.

Toestemming vragen vooraf
Extra Zorg 3
Extra Zorg 2

IZZ (VGZ) (7095)
IZZ Zorg voor de Zorg
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1

€750,- p.kj.
€500,- p.kj.

088-13 11 612
Toestemming vragen vooraf
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3

€500,- p.kj.
€500,- p.kj.

€500,- p.kj.
€500,- p.kj.

IZZ (CZ), zie CZ (9664)
Menzis/PMA Zorgverzekering (3332)
Alleen de mantelzorger komt voor vergoeding in aanmerking
ExtraVerzorgd 2 en 3
€350,- per 2 kj.
Collectief aanvullend 1,2,3,4
€350,- per 2 kj.

Toestemming vooraf niet nodig
GarantVerzorgd 2 en 3 (=gemeentepolissen) €350,- per 2 kj.
PMA ExtraVerzorgd 2 en 3
€350,- per 2 kj.

National Academic (8965)

Toestemming vooraf 078 - 632 75 75

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
Aanvullend 1
€250,- p.kj.
Aanvullend 3
Aanvullend 2
€500,- p.kj.

Nationale Nederlanden (9664)

€750,- p.kj.

013-5938225

CZ werkt met eigen mantelzorgmakelaars vanuit hoofdkantoor in Tilburg en zij nemen zelf de vragen tot
reistijd tot 1 uur vanaf Tilburg en beschikbaarheid. In overige gevallen wordt op verwijzing van een
zorgadviseur een externe mantelzorgmakelaar ingezet. Vergoeding EENMALIG per verzekering. Andere
wetgeving voorliggend.
ALLEEN de mantelzorger kan vergoeding krijgen!
Start
7 uur per verz.
Jij & Gemak
Extra
7 uur per verz.
Jij & Jonge kinderen
Compleet
7 uur per verz.
Jij & Pubers
Jij & Vitaal
7 uur per verz.
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Ohra (9664)

013-5938002

CZ werkt met eigen mantelzorgmakelaars vanuit hoofdkantoor in Tilburg en zij nemen zelf de vragen tot
reistijd tot 1 uur vanaf Tilburg en beschikbaarheid. In overige gevallen wordt op verwijzing van een
zorgadviseur een externe mantelzorgmakelaar ingezet. Vergoeding EENMALIG per verzekering. Andere
wetgeving voorliggend.
ALLEEN de mantelzorger kan vergoeding krijgen!
Aanvullend
7 uur per verz.
Uitgebreid Vitaal
Extra aanvullend
7 uur per verz.
Extra uitgebreid
Uitgebreid
7 uur per verz.
Compleet

One Underwriting (8971)

EENMALIG 7 uur
voor gehele duur
verzekering
7 uur per verz.
7 uur per verz.
7 uur per verz.

0800-02 21 450

Let op: is volmacht: werkt voor diverse zorgverzekeringen. Verzorgt met name de declaraties. Kan dus ook andere Uzovi-code
hebben. De voorwaarden van de betreffende polis zijn van toepassing.

ONVZ (3343)
ONVZ Optifit
ONVZ Topfit
ONVZ Superfit

0800-02 21 450
€350,- p kj.
€500,- p.kj.
€750,- p.kj.

Verzekerde moet overleggen met ZorgConsulent van ONVZ
Alleen de mantelzorger komt voor vergoeding in aanmerking
Goed om te weten: cliëntondersteuning voorliggend.

PMA Zorgverzekering, zie Menzis
PNO Zorg(3343)
PNO Optimaal
PNO Top
PNO Excellent

0800 020 00 04 (optie 2)
€350,- p kj.
€500,- p.kj.
€750,- p.kj.

Prolife (3331)

Verzekerde moet overleggen met ZorgConsulent
Alleen de mantelzorger komt voor vergoeding in aanmerking
Goed om te weten: cliëntondersteuning voorliggend.

Toestemming vooraf 033 - 422 81 88

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
Large polis
Mediumpolis
2 uur p pers p kj.
Extra Large

3 uur p pers p kj.
4 uur p pers p kj

Promovendum (8965), zie VGZ
PZP (Politie Zorg Polis) (9664)

013-5938310

CZ werkt met eigen mantelzorgmakelaars vanuit hoofdkantoor in Tilburg en zij nemen zelf de vragen tot
reistijd tot 1 uur vanaf Tilburg en beschikbaarheid. In overige gevallen wordt op verwijzing van een
zorgadviseur een externe mantelzorgmakelaar ingezet. Vergoeding EENMALIG per verzekering. Andere
wetgeving voorliggend.
ALLEEN de mantelzorger kan vergoeding krijgen!

EENMALIG 7 uur
voor gehele duur
verzekering

Jongeren PZP
Basis PZP

7 uur per verz.

7 uur per verz.
7 uur per verz.

Plus PZP

Salland (3347) (eno)
Toestemming vooraf niet nodig
Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
Plus
80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Top
80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar
UMC (0736)
Extra Zorg 1
Extra Zorg 2
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United Consumers (7095)

088-13 11 611

ZorgZeker 1

€250,- p.kj.

Toestemming vragen vooraf

ZorgZeker 2

€250,- p.kj.

ZorgZeker 3

Univé (0101)
Aanvullend Goed
Aanvullend Beter
Aanvullend Best
Gemeentepakket Compact
GemeentePakket Compleet

088-13 11 617 (zorgadvies)
€250,- p.kj.
€500,- p.kj.
€750,- p.kj.
€250,- p.kj.
€500,- p.kj.

Univé Zorgzaam (0101)
Ster 2, Ster 3, Ster 4, Ster 5

€250,- p.kj.

Toestemming vragen vooraf
GemeentePakket Compleet Plus
Collectief Aanvullend Goed
Collectief Aanvullend Beter
Collectief Aanvullend Best

€500,- p.kj.
€250,- p.kj.
€500,- p.kj.
€750,- p.kj.

088-13 11 617 (zorgadvies)
€500,- p.kj.

VGZ (7095)

088-13 11 611 (zorgadviseur)

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
Toestemming vragen vooraf
Aanvullend Goed
€250,- p.kj.
Gezinpakket
Aanvullend Beter
€500,- p.kj.
GemeentePakket Compact
Aanvullend Best
€750,- p.kj.
GemeentePakket Compleet
VGZ Werkt Goed
€250,- p.kj.
Rotterdampakket Compact
VGZ Werkt Beter
€500,- p.kj.
Rotterdampakket
VGZ Werkt Best
€750,- p.kj.
Zuid-Limburgpakket
Zorgt Goed
€500,- p.kj.
Zuid-Limburg Compact
Zorgt Beter
€750,- p.kj.
Den Haag Compact
Zorgt Best
€1.000,- p.kj.
Den Haag Pakket
VGZ Royaal
€250,- p.kj.
VGZ Excellent
VGZ Optimaal
€500,- p.kj.

VVAA (3343)
VvAA Optimaal
VvAA Top
VvAA Excellent

€350,- p kj.
€500,- p.kj.
€750,- p.kj.

Zekur (3361)

€500,- p.kj.
€250,- p.kj.
€500,- p.kj.
€250,- p.kj.
€500,- p.kj.
€500,- p.kj.
€250,- p.kj.
€250,- p.kj.
€500,- p.kj.
€750,- p.kj.

0800-668 96 97 of zorgconsulent@vvazorgverzekering.nl
Verzekerde moet overleggen met ZorgConsulent
Alleen de mantelzorger komt voor vergoeding in aanmerking
Goed om te weten: cliëntondersteuning voorliggend.

088-13 11 617 (zorgadvies)
€250,- p.kj.

Budget is samen met vervangende mantelzorg !!!

Zilveren Kruis (3311)

071-36 52 040

Aanvullend 2 sterren
Aanvullend 3 sterren
Aanvullend 4 sterren

2 uur p pers p kj.
3 uur p pers p kj.
4 uur p pers p kj.

Verzekerde moet overleggen met ZorgCoach
Extra Vitaal (bovenop aanvullende verz.)
1 uur p pers p kj.
AV Amsterdam 3
3 uur p pers p kj.
Optimaal aanvullend 3 (gemeentepakket)
3 uur p pers p kj.

Extra ZEKUR Zorg

Zorg & Zekerheid (7085)
ALLEEN de mantelzorger kan vergoeding krijgen!
AV GeZZin
€250,- p kj.
AV Top
€250,- p kj.
AV Plus
€250,- p kj.
AV Top Zorg
€250,- p kj.
AV Plus Zorg
€250,- p kj.
AV Prima
€250,- p kj.
AV Totaal
€250,- p kj.

Zorgdirect (3347) (eno)

Toestemming vooraf niet nodig
Let op: hieronder vergoeding uit aanvullende verzekeringen!
AV Master
€250,- p kj.
AV Cum Laude
€250,- p kj.
Gemeente Top
€250,- p kj.
Zandvoort Top
€250,- p kj.
Haarlem Top
€250,- p kj.
Utrecht Top
€250,- p kj.

Toestemming vooraf niet nodig

Mantelzorger of mantelzorgontvanger mag declareren (niet allebei).
Plus
80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Top
80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar
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Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
Check vergoeding altijd eerst bij uw zorgverzekering.
Meest recente versie van deze lijst, zie: https://www.bmzm.nl/wp-content/uploads/VergoedingMZMZorgverzekering.pdf
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