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1 Aanleiding 

MantelzorgNL informeert mantelzorgers elk jaar over de vergoedingen die een 

aanvullende verzekering hen kan bieden. Vergoedingen voor mantelzorgers zitten 

nooit in het basispakket, hiervoor moet een aanvullende verzekering afgesloten 

worden. Ook voor 2020 heeft MantelzorgNL de aanvullende pakketten tegen het 

licht gehouden. De bevindingen zijn opgenomen in deze rapportage.  

Vergoedingen in het kader van mantelzorg zijn een heel eigen categorie. Bij alle andere vergoe-

dingen gaat het om zorg die de verzekerde zelf gebruikt. Bij mantelzorg gaat het om verzeke-

ringsproducten die een verzekerde nodig heeft omdat hij of zij voor een ander zorgt; bijvoorbeeld 

om even afstand te nemen van de zorg of om ondersteuning te krijgen bij regelzaken.  

MantelzorgNL geeft mantelzorgers elk jaar een overzicht van vergoedingen die de aanvullende 

pakketten voor hen bieden. Dit is een overzicht van vergoedingen zoals deze op de vergelij-

kingssites worden aangeboden, de voorwaarden die voor deze vergoedingen gelden worden niet 

of summier omschreven. Dieper ingaand op deze voorwaarden, blijkt dat deze soms dermate 

beperkend zijn dat men hier niet (snel) voor in aanmerking komt of dat niet duidelijk is wanneer 

men hiervoor in aanmerking komt.  

 

Wat betekent het bijvoorbeeld als er staat dat je eerst bij de gemeente terecht moet met een 

vraag over respijtzorg of een mantelzorgmakelaar. Als de gemeente wel mantelzorgondersteu-

ning biedt, maar niet die vorm waar jij behoefte aan hebt, kun je dan rekenen op je zorgverzeke-

raar? 

Of wat als je niet zorgt voor je echtgenoot, maar voor een vriend die op een ander adres woont. 

Heb je dan recht op ondersteuningsvormen die in je aanvullende pakket genoemd worden? En 

als er staat dat je eerst toestemming moet vragen aan je verzekeraar, hoe weet je dan vooraf 

hoe groot de kans is dat je gebruik mag maken van een vergoeding?  

2 Onderzoeksopzet 

De vragen die mantelzorgers de afgelopen jaren gesteld hebben aan de Mantelzorglijn vormden 

de basis voor dit deskresearch. Uit deze vragen bleek veel onduidelijkheid met betrekking tot 

vergoedingen in de aanvullende verzekeringen. Uit deze signalen in combinatie met deskre-

search kwam een overzicht van producten in aanvullende pakketten die belangrijk zijn voor 

mantelzorgers. 

 

In augustus 2019 is begonnen met het maken van een overzicht van het aanbod van de verschil-

lende aanvullende pakketten van 2019 op 10 verzekeringsproducten die voor mantelzorgers re-

levant zijn (zie hoofdstuk 3). De aanvullende pakketten van alle Nederlandse zorgverzekeringen 

zijn meegenomen in dit deskresearch.   

  

Naast de vergoedingen die de verschillende verzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten, 

werd er ook gekeken naar de bijbehorende voorwaarden. De websites en ondersteunende docu-

menten (vergoedingenoverzichten en bijbehorende voorwaarden) van verzekeraars werden hier-

voor gebruikt.  In november 2019 zijn de aanvullende verzekeringen voor 2020 in kaart gebracht. 

Hiervoor zijn opnieuw de vergoedingenoverzichten en voorwaarden zoals gepubliceerd door de 

zorgverzekeraars als bron gebruikt.  
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Het doel van dit deskresearch is inzicht te krijgen in de vergoedingen en daarbij behorende voor-

waarden voor mantelzorgers in aanvullende pakketten.   

 

MantelzorgNL heeft gestreefd naar het vormen van een objectief inzicht in vergoedingen voor 

mantelzorgers in aanvullende zorgverzekeringen. De onderliggende doelstelling hiervan is col-

lectieve belangenbehartiging en het juist informeren van mantelzorgers.  

3 Belangrijke vergoedingen voor mantelzorgers 

Voor belangrijke vergoedingen voor mantelzorgers wordt in veel gevallen verwezen 

naar vergelijkingssites waar slechts een filtering op het woord ‘mantelzorg’ gedaan 

wordt. Er zijn meer vergoedingen die interessant kunnen zijn voor mantelzorgers.  

De volgende vergoedingen kunnen, afhankelijk van de zorgsituatie, relevant zijn voor mantelzor-

gers: 

 Respijtzorg, ook wel mantelzorgvervangende hulp of vervangende mantelzorg genoemd 

 Mantelzorgmakelaar 

 Trainingen en cursussen speciaal voor mantelzorgers 

 Reiskosten ziekenbezoek 

 Overnachtingen gerelateerd aan ziekenhuisopname (van de patiënt zelf of familieleden) 

 Hulp aan huis na ziekenhuisverblijf (algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en 

huishoudelijke hulp) 

 Kinderopvang bij ziekenhuisopname van ouders 

 Hospice* 

 Terminale zorg* 

 Lidmaatschap patiëntenverenigingen 

 

Het volgende hoofdstuk geeft een overzicht van de bevindingen op de verschillende vergoedin-

gen. Specifiek voor mantelzorgers zijn er geen bevindingen gedaan op de vergoedingen hospice, 

terminale zorg en lidmaatschap patiëntenverenigingen, daarom komen deze punten niet terug in 

het volgende hoofdstuk.  

 

*) In het deskresearch zijn ook de vergoedingen voor terminale zorg en hospices meegenomen. 

Deze vergoeding is primair gericht op de zorgvrager zelf, maar vanwege de intensieve mantel-

zorgtaken in de palliatieve fase, zijn ze meegenomen in dit overzicht.  
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4 Bevindingen  

In dit hoofdstuk worden in de eerste twee alinea’s twee algemene bevindingen 

gedaan over de definitie van mantelzorg en over de vindbaarheid van algemene 

voorwaarden. Vervolgens wordt er ingegaan op vergoedingen voor respijtzorg, 

mantelzorgmakelaar, trainingen en cursussen en vergoedingen met betrekking tot 

ziekenhuisopname van familieleden.   

4.1 Definitie mantelzorger 

Bij veel verzekeraars wordt de definitie gehanteerd van mantelzorg als iemand die vanuit een 

persoonlijke relatie, niet beroepsmatig, gedurende minimaal 3 maanden en 8 uur per week zorgt 

voor een naaste (Bijvoorbeeld VGZ en ZorgDirect). Soms wordt de duur van de zorgrelatie niet 

gespecificeerd, Zilveren Kruis spreekt over ‘onbetaald en langdurig zorgen voor een chronisch 

zieke of gehandicapte’.  

 

Opvallend is de definitie van verzekeraars die vallen onder het concern van CZ (CZ, Ohra, Natio-

nale Nederlanden): 
“Zorg die zonder geldelijke of op geld waardeerbare tegenprestatie en op basis van vrijwilligheid 
wordt verleend aan iemand die vanwege zijn langdurige (chronische) ziekte, aandoening en/of 
verslechterde gezondheidstoestand zonder deze zorg niet zelfstandig thuis kan functioneren. Deze 
zorg is iedere dag gedurende (nagenoeg) het gehele etmaal beschikbaar en kan direct worden 
verleend. In bijna alle situaties wonen de mantelzorger en degene die mantelzorg ontvangt bij 

elkaar in huis.” 

Het is hierbij niet duidelijk of het feit dat mantelzorger en zorgvrager bij elkaar in huis wonen, 

een constatering is of een voorwaarde die consequenties heeft voor vergoedingen van mantel-

zorgers.  

4.2 Vindbaarheid voorwaarden voor specifieke mantelzorgvergoedingen 

De voorwaarden voor vergoedingen uit de aanvullende pakketten zijn niet bij elke verzekeraar 

makkelijk vindbaar. Voorbeelden zijn Interpolis en Nationale Nederlanden, op deze website is het 

moeilijk de voorwaarden voor verzekeringen te vinden. Via de zoekfunctie 

lukt het de voorwaarden te vinden, maar wordt wel de volgende  

waarschuwing gegeven: 
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De Nederlandse Zorgautoriteit monitort de vindbaarheid van informatie bij zorgverzekeraars en 

constateert dat de vindbaarheid dit overstapseizoen verbeterd is ten opzichte van het overstap-

seizoen 2019. Bij dat onderzoek wordt uitgegaan van eenduidige vergoedingen, zoals vergoe-

dingen voor kraamzorg of lenzen.  

Bij vergoedingen voor mantelzorg geldt de extra complicatie aangezien dit vaak domein overstij-

gend is en mantelzorgers met alle zorgwetten te maken hebben (Zvw, Wmo, Wlz). In de praktijk 

betekent dit dat de voorwaarden voor aanvullende verzekeringen vaak onvoldoende uitsluitsel 

geven over de kans dat de verzekerde (mantelzorger of zorgvrager) in aanmerking komt voor 

een vergoeding. In dit licht worden in de inleiding van deze rapportage de volgende vragen op-

geworpen: 

 

 In de voorwaarden voor respijtzorg staat vaak dat er eerst bij de gemeente respijtzorg 

aangevraagd moet worden. Stel dat het aanbod van de gemeente niet aansluit bij de be-

hoefte van de mantelzorger, komt de mantelzorger dan alsnog in aanmerking voor on-

dersteuning? Of zal de zorgverzekeraar het verzoek alleen toekennen als de gemeente 

helemaal geen aanbod heeft. Kortom: waar ligt dan de grens? 

 Als er aangegeven wordt dat er eerst toestemming gevraagd moet worden aan de verze-

keraar, op welke criteria zal de aanvraag beoordeeld worden? Mede vanwege de vorige 

opmerking, is het moeilijk vooraf in te schatten of een aanvraag gehonoreerd zal wor-

den.   

4.3 Respijtzorg  

Respijtzorg (of vervangende mantelzorg) geeft mantelzorgers de ruimte om tijdelijk afstand te 

doen van de zorg, de zorg wordt overgenomen door een professional of een vrijwilliger. Voor 

respijtzorg kunnen mantelzorgers terecht bij hun gemeente (Wmo), bij de verzekeraar (Zvw), het 

zorgkantoor (Wlz) of jeugdwet (Wmo) afhankelijk van de zorgsituatie. Het feit dat respijtzorg in 

alle zorgdomeinen kan vallen, maakt dat er in de praktijk veel onduidelijkheid is.  

4.3.1 Respijt – welke zorgaanbieder? 

Er is weinig variatie in het aanbod respijtzorg. De meeste verzekeraars vergoeden alleen de inzet 

door Handen in huis. Handen in huis werkt met vrijwilligers die een vergoeding krijgen. Er geldt 

een minimale afname van 3 dagen en 2 nachten, de vrijwilliger is gedurende deze periode in de 

woning van de zorgvrager zodat de mantelzorger de mogelijkheid heeft om er bijvoorbeeld even 

tussenuit te gaan. Om gebruik te maken van dit aanbod, moet ruim op tijd een aanvraag gedaan 

worden bij de betreffende organisatie.  

Uit de vragen die aan de Mantelzorglijn gesteld worden blijkt dat dit beperkend kan zijn, veel 

mantelzorgers hebben juist behoefte aan flexibel inzetbaar, kortdurend respijt (bijvoorbeeld een 

middag).  

 

Bij de meeste verzekeraars moet toestemming gevraagd worden aan de verzekeraar om gebruik 

te maken van respijtzorg. Bij FBTO is opvallend dat er toestemming aan Handen in Huis ge-

vraagd moet worden om gebruik te maken van deze vergoeding. Er staat in de voorwaarden niet 

vermeld op grond van welke criteria wel of geen vergoeding voor respijtzorg wordt gegeven.  

4.3.2 Zorgvrager versus mantelzorger – wie moet er verzekerd zijn voor respijtzorg? 

Bij de meeste verzekeringen geldt dat als mantelzorger en zorgvrager hetzelfde aanvullende 

pakket hebben, komen de zorgvrager en de mantelzorger éénmaal in aanmerking voor vergoe-

ding, ook al betalen beiden de premie voor het aanvullende pakket.  

Uitzondering hierop vormen De Amersfoortse en Ditzo, bij deze verzekeraars kunnen zowel de 

mantelzorger als de zorgvrager aanspraak maken op de vergoeding.  
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Bij ProLife en Zilveren Kruis geldt dat als de mantelzorger en de zorgvrager beiden een aanvul-

lende verzekering hebben die recht geeft op vergoeding van hulp bij mantelzorg, wordt hulp bij 

mantelzorg eerst vergoed op grond van de aanvullende verzekering van de mantelzorger en pas 

daarna op grond van de aanvullende verzekering van degene die mantelzorg ontvangt. 

 

De voorwaarden van CZ vallen op; bij CZ geldt dat de mantelzorger niet bij CZ verzekerd hoeft te 

zijn om aanspraak te maken op respijtzorg. De aanvullende verzekering van de zorgvrager is lei-

dend bij CZ. Mochten zowel zorgvrager als mantelzorger een aanvullende verzekering hebben 

die respijtzorg vergoedt, dan wordt eerst de vergoeding van de zorgvrager aangesproken.  

4.3.3 Respijtzorg – aanvullende verzekering of gemeente? 

Uit de signalen van de Mantelzorglijn van MantelzorgNL blijkt dat de vergoeding voor respijtzorg 

één van de belangrijkste vergoedingen specifiek voor mantelzorgers is. Opvallend is dat de 

meerderheid van de aanvullende verzekeringen geen vergoeding voor respijtzorg bieden.  

DSW is hier een voorbeeld van en beschrijft op de website dat mantelzorgondersteuning en res-

pijtzorg een taak is die onder de Wmo valt en de verantwoordelijkheid is van gemeenten.  

Andere verzekeraars bieden alleen respijtzorg aan het meest uitgebreide aanvullende pakket 

(bijvoorbeeld De Friesland) of een specifieke module (FBTO).   

 

Een aantal verzekeraars die een vergoeding voor respijtzorg in het aanvullend pakket hebben 

opgenomen geven aan dat deze alleen gelden als de eigen gemeente geen mantelzorgonder-

steuning of respijtzorg biedt. Bijvoorbeeld ONVZ, PNO Zorg en VvAA hebben dit in hun voor-

waarden opgenomen. De voorwaarden geven geen duidelijkheid over wat er gebeurt als de ge-

meente geen respijtzorg toekent of wanneer het aanbod niet past bij de behoefte van de mantel-

zorger – geldt dan alsnog de vergoeding van die beschreven staat?  

Daarnaast blijkt uit de signalen van de Mantelzorglijn dat veel gemeenten mantelzorgers met 

vragen over respijtzorg in eerste instantie naar de verzekeraar verwijzen. Het is voor mantelzor-

gers vervolgens niet duidelijk waar zij met hun verzoek moeten zijn.  

4.4 Mantelzorgmakelaar 

Een mantelzorgmakelaar biedt ondersteuning bij regeltaken van mantelzorgers, mantelzorgma-

kelaars hebben kennis van zorgwetten en het organiseren van (respijt)zorg en ondersteuning. 

De inzet van een mantelzorgmakelaar wordt over het algemeen niet vergoed door gemeenten en 

is vaak opgenomen in de aanvullende verzekering of het wordt particulier betaald.  

 

Opvallende zaken: 

 Als mantelzorger en zorgvrager hetzelfde aanvullende pakket hebben, komen de zorg-

vrager en de mantelzorger éénmaal in aanmerking voor vergoeding, ook al betalen bei-

den de premie voor het aanvullende pakket.  

 Veel verzekeraars bieden geen vergoeding voor een mantelzorgmakelaar in aanvullende 

pakketten. Voorbeelden hiervan zijn FBTO, Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis, CZ, Ohra, 

DSW. 

 Voor de inzet van een mantelzorgmakelaar moet vooraf toestemming gevraagd worden 

aan de verzekeraar. Er wordt in de voorwaarden niet aangegeven op welke gronden wel 

of geen toestemming verleend wordt.  

 Bij De Amersfoortse en Ditzo staat in de voorwaarden: “Als uw mantelzorgtaken het werk 

in de weg gaan staan, kunt u samen met een mantelzorgondersteuner oplossingen zoe-

ken. Een mantelzorgmakelaar kan ondersteunen bij specifieke mantelzorgvragen. Dus 

kan helpen om de zorg zelf beter te regelen. Het is onduidelijk wat dit in de praktijk bete-

kent, geldt deze vergoeding alleen voor werkende mantelzorgers die niet meer aan hun 



9 

werk toekomen? Of geldt deze vergoeding in principe voor iedere mantelzorger met dit 

aanvullende pakket? 

 Nationale Nederlanden geeft aan dat het ‘zorgteam van Nationale Nederlanden’ inge-

schakeld kan worden als mantelzorgmakelaar. Mantelzorgmakelaar is een specialisatie 

waarvoor een HBO+ opleiding gevolgd moet worden, het is onduidelijk of mantelzorgma-

kelaars deel uitmaken van dit zorgteam.  

4.5 Trainingen en cursussen 

Onder de vergoeding ‘trainingen en cursussen’ vallen verschillende cursussen. Vaak zijn deze 

gespecificeerd, bijvoorbeeld slaapcursussen of mindfullness. Opvallend positief zijn de mantel-

zorgcursussen van CZ; hier kunnen mantelzorgers gebruik van maken als degene voor wie ze 

zorgen bij CZ verzekerd is, ook als zij zelf niet bij CZ verzekerd zijn.  

4.6 Vergoedingen met betrekking tot ziekenhuisopname van familieleden 

In verband met ziekenhuisopname gelden een aantal vergoedingen waarmee mantelzorgers 

ontlast kunnen worden tijdens de opname en na terugkeer van de partner. Deze vergoedingen 

gelden alleen voor familieleden (partners en kinderen) die op hetzelfde adres wonen.  

 

Opvallend is dat bij deze vergoedingen een minimale ligduur wordt aangegeven, vaak geldt hier 

een minimale ligduur tussen de 10 dagen tot 1 maand. Op de website van de Staat van Volksge-

zondheid en Zorg wordt aangegeven dat het gemiddeld aantal ligdagen de afgelopen jaren afge-

nomen is tot gemiddeld 5,2 ligdagen in 2017 (Bron: www.staatvenz.nl/kerncijfers/ligduur-zie-

kenhuizen). Dit zou kunnen betekenen dat onderstaande vergoedingen niet onder handbereik 

zijn voor verzekerden met aanvullende pakketten waarin deze posten zijn opgenomen.  

4.6.1 Reiskosten ziekenbezoek 

Reiskosten zijn voor veel mantelzorgers een grote kostenpost. De reiskosten die zorgverzeke-

raars vergoeden gelden alleen voor ziekenhuisbezoek. Helaas niet voor de reisafstand van de 

mantelzorgers naar de zorgvrager, en weer terug.  

 

Opvallend bij deze vergoeding is: 

 Sommige verzekeraars geven aan dat de vergoeding alleen geldt voor een meeverzekerd 

kind of een meeverzekerde partner (FBTO) of alleen voor een ziek kind onder de 14 jaar 

dat langer dan 14 dagen opgenomen is (Stad Holland) 

 Bij sommige verzekeraars geldt een eigen risico (Interpolis) 

 In sommige gevallen geldt dat deze vergoeding pas ingaat na een bepaalde opnamedag 

(bijvoorbeeld: De Amersfoortse na de 15e opnamedag en bij Ditzo zelfs pas na de 3e op-

nameweek) 

4.6.2 Overnachtingen gerelateerd aan ziekenhuisopname (van de patiënt zelf of familieleden) 

Deze vergoeding geldt voor een zorgvrager wanneer deze een behandeling ondergaat van twee 

aaneengesloten dagen. Bij veel verzekeraars kunnen familieleden (woonachtig op hetzelfde 

adres en met dezelfde aanvullende verzekering) ook aanspraak maken op deze vergoeding als 

zij in verband met opname (na een bepaalde opnameduur) van hun gezinslid in de buurt over-

nachten. Bij overnachtingen van familieleden geldt de vergoeding specifiek in combinatie met 

opname in een ziekenhuis.  

Bij sommige verzekeraars is dit een maximaal bedrag per jaar waar soms ook andere vergoedin-

gen zoals logeerhuis of reiskosten ziekenbezoek onder vallen.  

http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ligduur-ziekenhuizen
http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ligduur-ziekenhuizen
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4.6.3 Hulp aan huis na ziekenhuisverblijf (ADL en huishoudelijke hulp) 

Verschillende aanvullende pakketten bieden de mogelijkheid om na een ziekenhuisverblijf van 

één van de ouders of van een inwonend minderjarig kind aanspraak te maken op huishoudelijke 

hulp of ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Hiervoor moet vooraf 

toestemming gevraagd worden en een verklaring van een (para)medicus overlegd worden. 

Dit is een mooie vergoeding die mogelijk weinig mensen kennen. De vergoeding is ook slechts 

door een paar verzekeraars in een aanvullende verzekering opgenomen. ONVZ vergoedt een 

aantal uren huishoudelijke hulp en Zilveren Kruis biedt een budget waarvan de vergoeding af-

hangt van de ‘mate van ADL-uitval’.  

4.6.4 Kinderopvang bij ziekenhuisopname van ouders 

Bij een aantal verzekeraars kan een vergoeding verkregen worden voor kinderopvang wanneer 

één van de ouders in het ziekenhuis opgenomen is. Vaak geldt dit vanaf de 3e opnamedag tot de 

3e dag na ontslag met een maximaal aantal uren per week (bijvoorbeeld 50 uren bij Zilveren 

Kruis of 20 euro per dag bij Salland. 

5 Conclusie  

Vergoedingen in het kader van mantelzorg zijn een heel eigen categorie. Bij alle 

andere vergoedingen gaat het om zorg die de verzekerde zelf gebruikt. Bij 

mantelzorg gaat het om verzekeringsproducten die een verzekerde nodig heeft 

omdat hij of zij voor een ander zorgt; bijvoorbeeld om even afstand te nemen van de 

zorg of om ondersteuning te krijgen bij regelzaken. MantelzorgNL heeft alle 

aanvullende zorgverzekeringen door de ogen van mantelzorgers bekeken en komt 

met de volgende conclusies: 

 De voorwaarden van aanvullende verzekeringen zijn vaak niet goed vindbaar op de web-

sites van verzekeraars, hierdoor is het moeilijk om in te schatten of mantelzorgers in 

aanmerking komen voor een vergoeding; 

 Vergoedingen lijken op het eerste gezicht soms aantrekkelijk, maar de voorwaarden kun-

nen erg beperkend zijn; 

 Naast de voorwaarden kan ook de definitie die een verzekeraar hanteert over de term 

‘mantelzorg’ bepalend zijn het wel of niet krijgen van een vergoeding op bijvoorbeeld 

respijtzorg of een mantelzorgmakelaar; 

 Veel verzekeraars die in de aanvullende verzekeringen producten bieden als respijtzorg 

of ondersteuning door een mantelzorgmakelaar, geven aan dat de mantelzorger hiervoor 

pas in aanmerking komt als de gemeente deze ondersteuning niet biedt. Uit signalen van 

de Mantelzorglijn blijkt dat gemeenten op hun beurt aangeven dat mantelzorgers hun 

vraag in eerste instantie bij de zorgverzekeraar moeten indienen. Zorgverzekeraars en 

gemeenten wijzen naar elkaar en het is voor mantelzorgers onduidelijk waar zij terecht 

kunnen voor ondersteuning.  

 Voor veel vergoedingen moet eerst toestemming gevraagd worden aan de verzekeraar. 

In de voorwaarden staat niet vermeld op grond van welke criteria een vergoeding wordt 

toe- of afgewezen; 

 Veel mantelzorgers houden bij de keuze van een aanvullende verzekering rekening met 

de vergoedingen voor respijtzorg. Er is weinig variatie in het aanbod respijtzorg, de 

meeste verzekeraars hebben hiervoor alleen Handen in Huis gecontracteerd; 
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 Verzekeraars hanteren verschillen als het gaat om vergoedingen voor mantelzorg, soms 

moet de zorgvrager hiervoor verzekerd zijn, vaak de mantelzorger.  

 

Conclusie MantelzorgNL: bij het kiezen van een aanvullend pakket is het raadzaam om niet de 

mantelzorgsituatie als uitgangspunt te nemen. Het aanbod voor mantelzorgers in de aanvul-

lende pakketten is beperkt, de voorwaarden zijn ingewikkeld en kunnen zorgen dat de vergoe-

dingen tegenvallen.  
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Voor het deskresearch zijn de websites, met de inhoud van de aanvullende pakketten en verze-

keringsvoorwaarden, van alle Nederlandse zorgverzekeringen geraadpleegd.  
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