
 
 

In 2021 vergoeden veel zorgverzekeraars aanvullende mantelzorg, respijtzorg of overbruggingszorg (gedeeltelijk) 
vanuit de aanvullende pakketten. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van verzekeraars die Saar aan Huis 
vergoeden. Iedere verzekeraar werkt met verschillende aanvullende polissen. Bent u benieuwd naar de specifieke 
poliswaarden? Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar of bekijk uw polisvoorwaarden. De zorgverzekeraar moet de 
aanvraag goedkeuren.  

 

Aanvullende verzekering Mantelzorg vervanging Voorwaarden

Aanvullend 2 sterren 96 uur per kalenderjaar

Aanvullend 3 sterren 120 uur per kalenderjaar

Aanvullend 4 sterren 144 uur per kalenderjaar

Aanvullend Goed 5 dagen per kalenderjaar

Aanvullend Beter 10 dagen per kalenderjaar

Aanvullend Best 15 dagen per kalenderjaar

Zorg Beter 20 dagen per kalenderjaar

Zorg Best 25 dagen per kalenderjaar

Gezinspakket 10 dagen per kalenderjaar

Basis geen vergoeding

Overige aanvullende 
verzekeringen 

14 dagen per kalenderjaar
Maximaal € 140,- per dag

Benfit € 800,- per kalenderjaar

Optifit € 1200,- per kalenderjaar

Topfit € 2000,- per kalenderjaar

Superfit € 2500,- per kalenderjaar

OntzorgPlus

2 weken bij spoedopname, na 
ernstig ongeval of bij 
vaststellen ernstige 
aandoening.

Extra 

100% maximaal € 900,-  

per kalenderjaar 

Uitgebreid
100% maximaal € 1800,-  per 

kalenderjaar 

Optimaal
100% maximaal € 2700,-  per 

kalenderjaar 

Menzis compenseert een deel van het uurtarief a € 6,50 per uur tot maximaal € 2350,-. Van toepassing op 

aanvullende zorgpakketten: Extra Verzorgd 2 en Extra Verzorgd 3. 

Vooraf toestemming vragen. 

Labels: CZ, Nationale 
Nederlanden en Ohra 

• Vooraf toestemming vragen.
• Verzekerde declareert nota achteraf.

Labels: 
De Amersfoortse en A.S.R.

• Vooraf toestemming vragen. 
• Zorg wordt geleverd door Saar aan Huis als u op 
korte termijn (± 1 week van te voren) een 

vervangende mantelzorger nodig heeft (bijvoorbeeld 
door ziekte).  

• Vooraf toestemming vragen.
• Mantelzorger moet afwezig zijn

   als vervangende zorg wordt ingezet.

• Vooraf toestemming vragen.
• Flexibele inzet van dagen, deze hoeven niet 

aaneensluitend geconsumeerd te worden. 
• Per kalendermaand wordt het aantal dagen 

verrekend. 

-1 dag staat gelijk aan  5 dagdelen van 3 uur  OF
-1 dag staat gelijk aan 4 dagdelen van 4 uur

Labels: 
VGZ, Univé, UMC, IZZ, IZA

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars Saar aan Huis 2021 

                                 Check vergoedingen ook altijd bij uw zorgverzekering 

 

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van verzekeraars die Saar aan 
Huis vergoeden. Iedere verzekeraar werkt verschillende aanvullende 
polissen. Bent u benieuwd naar de specifieke poliswaarden? Klik op het 
logo van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar moet de aanvraag 
goedkeuren. 

 


