
Mantelzorg en Zorgverzekeraars 

Wat doen zorgverzekeraars voor uw mantelzorgers? 

 

Zilveren Kruis Achmea en VPB Emmen maken zich sterk voor de werkende mantelzorger. Heeft u een mantelzorger in dienst? Hij kan ondersteund worden 

door Zilveren Kruis Achmea, zie onderstaande tabel of www.zilverenkruisachmea.nl  

 

Excellent  100%, max. 24 dagen p.jr.  

Beter Af Plus Polis 3 
sterren  

100%, max. 21 dagen  

Beter Af Plus Polis 4 
sterren  

100%, max. 21 dagen  

Beter Af Plus Polis 1 ster + 
Fit Pakket  

OpKracht: 100%, max. €125,- p.dag (voor alleen mantelzorger), 100%, max. €250,- p.dag (voor 

mantelzorger en zorgbehoevende samen), max. 6 dagen p.jr.  

Beter Af Plus Polis 2 
sterren + Fit Pakket  

OpKracht: 100%, max. €125,- p.dag (voor alleen mantelzorger), 100%, max. €250,- p.dag (voor 

mantelzorger en zorgbehoevende samen), max. 6 dagen p.jr.  

Beter Af Plus Polis 3 
sterren + Fit Pakket  

100%, max. 21 dagen; OpKracht: 100%, max. €125,- p.dag (voor alleen mantelzorger), 100%, max. 

€250,- p.dag (voor mantelzorger en zorgbehoevende samen), max. 6 dagen p.jr.  

Beter Af Plus Polis 4 
sterren + Fit Pakket  

100%, max. 21 dagen; OpKracht: 100%, max. €125,- p.dag (voor alleen mantelzorger), 100%, max. 

€250,- p.dag (voor mantelzorger en zorgbehoevende samen), max. 6 dagen  

Beter Af Plus Polis 4 
sterren + Fit Pakket...  

100%, max. 21 dagen  

  

  

Weet u niet of u mantelzorgers in dienst heeft en bent u benieuwd naar de ondersteuning mogelijkheden? Vraag de nul-meting aan. Hiermee verdient u een 

premie korting op uw verzuimverzekering, zorgt u voor een mantelzorg werkklimaat. Hiermee behoort grijsverzuim (de aandacht niet bij het werk hebben 

en daardoor fouten maken) en onnodig verzuim tot het verleden. 

Goed werkgeverschap begint ook in 2014 bij de VPB. 

 

 

Univé en VPB Emmen maken zich sterk voor de werkende mantelzorger. Heeft u een mantelzorger in dienst? Hij kan ondersteund worden door Univé, zie 

onderstaande tabel of www.unive.nl  

 

Univé  
Gecontracteerd:  

mantelzorgmakelaar: 100%, max. 

€250,- p.jr.; vervangende 

Extra Zorg polis Goed  
Extra Zorg polis Beter  
Extra Zorg polis Best  
Gezin Pakket  

 



mantelzorg: 100%, max. 4 dagen 

p.jr.  

Niet-gecontracteerd:  

geen vergoeding  

Gecontracteerd:  

mantelzorgmakelaar: 100%, max. 

€500,- p.jr.; vervangende 

mantelzorg: 100%, max. 9 dagen 

p.jr.  

Niet-gecontracteerd:  

geen vergoeding  

Gecontracteerd:  

mantelzorgmakelaar: 100%, max. 

€750,- p.jr.; vervangende 

mantelzorg: 100%, max. 14 dagen 

p.jr.  

Niet-gecontracteerd:  

geen vergoeding  

Gecontracteerd:  

mantelzorgmakelaar: 100%, max. 

€500,- p.jr.; vervangende 

mantelzorg: 100%, max. 9 dagen 

p.jr.  

Niet-gecontracteerd:  

geen vergoeding  

Gecontracteerd:  

mantelzorgmakelaar: 100%, max. 

€750,- p.jr.; vervangende 

mantelzorg: 100%, max. 9 dagen 

p.jr.  

Niet-gecontracteerd:  

geen vergoeding  

Gecontracteerd:  

mantelzorgmakelaar: 100%, max. 

€1.000,- p.jr.; vervangende 

mantelzorg: 100%, max. €1.000,- 

p.jr.  

Niet-gecontracteerd:  

geen vergoeding  

Vitaal Pakket  
Fit Vrij Pakket  

 



Univé ZEKUR  
Extra 
ZEKUR 
Zorg 
(inclusief 
tandarts)  

mantelzorgmakelaar: 

100%, max. €250,- 

p.jr.  

 

 


