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Voorwoord

Dank voor het aanvragen van onze brochure. Wanneer u dit leest bent 
u of kent u een mantelzorger en bent u zich aan het oriënteren op het 
gebied van hulp en ondersteuning.

Mantelaar ondersteunt al ruim 7 jaar mantelzorgers in heel Nederland bij 
de zorg voor hun naaste. Onze Mantelaars komen minimaal twee uur per 
bezoek langs, gewoon bij u thuis. Zo krijgt uw naaste de zorg en aandacht 
die hij of zij verdient en kan u als mantelzorger weer op adem komen. 
U bepaalt zelf wanneer u deze ondersteuning inzet. Dit kan overdag zijn, 
maar ook ‘s nachts. Tijdelijk, zoals tijdens een vakantie, of structureel. 
Mantelzorgondersteuning zo normaal als de oppas of hulp in huis, dat is 
onze missie.

In deze brochure leest u meer over Mantelaar, onze dienstverlening, het 
werkgebied en financieringsmogelijkheden. Zoals via de zorgverzekeraar en 
het persoonsgebonden budget (PGB).

Ons team is iedere werkdag bereikbaar van 09:00-17:30 uur op 
085-0643030. Bel en kom geheel vrijblijvend in contact. Samen bekijken we 
de mogelijkheden. 

Met vriendelijke groet,
Team Mantelaar



Inhoudsopgave

| Onze Mantelaars

| Werkzaamheden

| Zorggebieden

| Aanvraag ondersteuning

| Financieringsmogelijkheden

| Contact

““Sinds april komt er een Mantelaar 
bij onze vader langs, gemiddeld 2 x 
in de week. Wij, zijn kinderen, zijn 
ontzettend blij met hem, want we 
worden ontzorgd!

Hij kijkt weer met een open blik 
naar onze vader, komt met leuke 
ideeën voor activiteiten en heeft 
inlevingsvermogen. Pa fleurt ervan 
op. Heel fijn!”
- Mo, cliënt sinds 2018-



Wie zijn onze Mantelaars?

Ondersteuning bij u thuis, door kundige, energieke en gedreven 
zorgverleners. Wij kiezen voor zorgverleners die leergierig zijn, zich 
makkelijk aanpassen aan uw specifieke situatie en een open blik hebben 
naar u en uw naaste. Wij zien iedere dag de meerwaarde van deze 
combinatie. 

De Mantelaars doen een (para) medische studie (zoals verpleegkunde, 
ergotherapie, social work, geneeskunde en fysiotherapie) óf hebben 
aantoonbare ervaring in de zorg. Hierdoor hebben zij het vermogen om 
voor- en achteruitgang te signaleren en te rapporterteren. 

Onze Mantelaars
 | (Para) medische studie
 | Langdurig inzetbaar 
 | Signalerende functie
 | Getraind in ADL en dementie

 | Kundig
 | Gedreven
 | Hart voor de zorg
 | Aanpassingsvermogen

““Zij is een verrijking 
van mijn leven” 
- Jannie, cliënt sinds 2019- 



Zorggebieden 

Zorg
 | Hulp bij toiletgang
 | Wassen/douchen
 | Aankleden
 | Hulp bij eten en drinken 

Gezelschap
 | Koffie/thee drinken
 | Spelletje doen
 | Naar musea
 | Wandeling maken

Hulp
 | Boodschappen doen
 | Koken
 | Oefeningen
 | Begeleiding    

 doktersbezoek

Bekijk hier welke diensten wij leveren 
bij u in de regio. Klik op de afbeelding.  

Verschillende 
werkzaamheden

https://www.mantelaar.nl/zorggebieden


Mevrouw Mulder en 
Milou (video)

Meneer Mulder gaat met 
een gerust hart sporten, zijn 
echtgenote en Milou blijven 
samen thuis. Samen spelen ze een 
liedje op de piano, lezen ze de 
krant of gaan een stukje wandelen.

Hoe gaat een aanvraag 
in z’n werk?

 | Binnen 24 uur wordt uw 
aanvraag in behandeling 
genomen

 | Binnen 48 uur vindt er een 
telefonische intake plaats

 | Binnen 7 dagen ontvangt u een 
voorstel voor een kennismaking  
 met een Mantelaar

 | De bezoeken kunt u eenvoudig 
zelf of door de Mantelaar 
(laten) inplannen 

 | Na ieder bezoek laat de 
Mantelaar een digitaal 
dagboekbericht achter

 | De (uren) administratie wordt 
door ons verzorgd.

““Als ik in het 
bos loop of in de 
sportschool ben, 
dan ben ik helemaal 
blanco en heb ik 
geen zorgen over 
thuis.”
- Paul, cliënt sinds 2016-

https://www.youtube.com/watch?v=0yO9sX8ncRs


Financieringsmogelijkheden

Via een zorgverzekeraar 
Vervangende mantelzorg (respijtzorg) wordt vergoed door steeds 
meer verzekeraars. Lees verder.

Vanuit een PGB 
Onze zorg kan vergoed worden vanuit een persoonsgebonden 
budget. Dit is geld dat u toegewezen krijgt van de gemeente of 
de zorgverzekeraar wanneer u daar recht op heeft. Lees verder.

Particulier 
U neemt onze dienst af en betaalt dit met eigen middelen. Dan 
bestaat de mogelijkheid om deze kosten af te trekken van de 
inkomstenbelasting. Lees verder. 



 Verzekeraar AV1 AV2 AV3

 5  10  15

5 10 15

15 15 15

10 10 10

5 10 20

4 5 6

4 5 6

4 5 6

21 21 21

Vergoeding zorgverzekeraars

Hieronder ziet u een overzicht van verzekeraars die Mantelaar vergoeden. 
Elke verzekeraar werkt in de aanvullende lijn (AV) met 3 verschillende 
polissen. Klein, medium, groot. 

De aantallen die u in de tabel ziet, zijn het aantal dagen (24 uur) 
vervangende mantelzorg per polis. Bent u benieuwd naar de specifieke 
poliswaarden? Klik op het logo van de zorgverzekeraar. 

““Wekelijks een middag vrij geeft een heerlijk gevoel en het helpt 
energie op te doen” - Fatima, cliënt sinds 2018-

https://www.iza.nl/collectieve-zorgverzekering/zorgverzekering-2021
https://www.zilverenkruis.nl/-/media/zilverenkruis/files/consumenten/vergoedingen_downloads/2021/vergoedingen/zilveren-kruis/vergoedingenwijzer-2021-90483.pdf
https://www.prolife.nl/-/media/prolife/files/zorgverzekering/polisvoorwaarden/downloads-overzicht/2021/voorwaarden-en-vergoedingen/voorwaarden-en-vergoedingen-zorgverzekering-2021/55400-2101_voorwaarden-principe-polis.pdf
https://www.zorgenzekerheid.nl/contentbeheer/download/polisvoorwaarden-zorg-zeker-polis-en-aanvullende-verzekeringen-2021.htm
https://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/mantelzorgvervanging
https://www.izz.nl/izz-zorgverzekering
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg


Belangrijke data

Om er zeker van te zijn dat uw 
ondersteuning vergoed wordt in 
2021, zijn er een aantal data die u 

in de gaten moet houden. 

| 12 november
De nieuwe zorgpremies worden 

bekend gemaakt.

| 31 december
Tot het einde van het jaar kunt 
overstappen van zorgverzekeraar. 
Kies de verzekeraar die het best 

past bij uw situatie.

| 31 januari 2021
U heeft een maand extra de tijd 
om de uw bestaande polis te 

wijzigen. “De juiste zorgverzekering 
maakt het verschil!” 
- Joop, cliënt sinds 2017-

  “



Zorgverzekering: Flexibel inzetbaar

Bij VGZ,  krijgt u, afhankelijk van uw polis, een X aantal dagen 
vervangende mantelzorg vergoed. 
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet er een 
mantelzorger in beeld zijn. Het kan zowel op de polis van de zorgvrager als 
die van de mantelzorger gedeclareerd worden. De dagen van de cliënt en de 
mantelzorger(s) mogen hierbij gestapeld worden. 

De dagen kunnen flexibel ingezet worden, waarbij:
1 dag gelijk staat aan --> 4 dagdelen van 4 uur 
1 dag gelijk staat aan --> 2 nachten van 9 uur 
1 dag gelijk staat aan --> 2 dagdelen van 8 uur
1 dag gelijk staat aan --> 1 x 24 uur 

Voorbeeld: 
U heeft 20 dagen in uw polis. Een dag kan worden ingezet als 4 dagdelen. Zo 
kunnen 20 dagen worden omgezet naar 80 ochtenden, middagen of avonden 
van 4 uur. Dit betekent dat u het gehele jaar iedere week een dagdeel een 
Mantelaar kunt inzetten voor zorg, hulp en gezelschap. 

*De dagdelen dienen in dezelfde maand afgenomen te worden.

Reken uit op hoeveel 
dagen 

u recht
heeft

““Er ging een wereld voor mij open” -Jelica, cliënt sinds 2020-

https://www.mantelaar.nl/rekentool
https://www.iza.nl/collectieve-zorgverzekering/zorgverzekering-2021
https://www.izz.nl/izz-zorgverzekering
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervangende-mantelzorg


Persoonsgebonden budget (PGB)

Mocht u een indicatie hebben voor individuele begeleiding, 
huishoudelijke hulp, verpleging en/of persoonlijke verzorging, dan kan 
Mantelaar worden ingezet. Dit is mogelijk met een Wmo, Wlz, Jeugdwet of 
Zvw indicatie.  

Eigen bijdrage PGB-Wlz Zorg vanuit de Wlz vraagt u aan bij het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ).

Eigen bijdrage PGB-Wmo Voor een PGB Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Zorg in natura Met een Wlz of Zvw indicatie kunt ook kiezen voor zorg in natura (ZIN) 
Dit kan enkel voorzien worden door een zorginstelling of zorgprofessional. Mantelaar is 
een bemiddelingskantoor en geen zorginstelling. Daarom is het niet mogelijk om zorg in 
natura in te kopen bij Mantelaar.

Bron: zorgwijzer

PGB-Wlz PGB-Wmo PGB-ZVW

Voor wie?
Burgers die intensieve, 
langdurige zorg nodig 
hebben in de nabije 
omgeving

Welk loket?
Het CIZ

Hoe werkt het?
| Meld je bij het centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ)
| Het CIZ bekijkt je 

persoonlijke situatie
| Er wordt in kaart gebracht 

op welke zorg je recht 
hebt

| Je indicatie wordt 
gestuurd naar een 
zorgkantoor

| Bij dit zorgkantoor vraag 
je een PGB aan

| Je legt uit waarom een 
PGB voor jou geschikt is

| Het zorgkantoor beslist 
of een PGB bij je past

Voor wie?
Burgers die hulp of 
ondersteuning nodig 
hebben in en rondom het 
huis

Welk loket?
De gemeente

Hoe werkt het?
| Meld je bij de gemeente 

in je woonplaats
| De gemeente bekijkt je 

persoonlijke situatie
| Er wordt in kaart gebracht 

op welke hulp je recht 
hebt

| Je geeft aan gebruik te 
willen maken van een pgb

| Je legt uit waarom een 
pgb voor jou geschikt is

| De gemeente besluit of 
een pgb mogelijk is

Voor wie?
Burgers die thuis 
persoonlijke verzorging of 
verpleging nodig hebben

Welk loket?
De zorgverzekeraar

Hoe werkt het?
| Meld je bij je eigen 

zorgverzekeraar
| Vraag een zogenaamd 

Zvw-budget aan
| De verzekeraar 

controleert je aanvraag
| Soms moet je jouw pgb-

aanvraag toelichten
| De verzekering keurt de 

aanvraag goed of niet

https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb
https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb


Particulier 

Wij leveren zorg op maat tegen een zeer betaalbaar tarief. 

  

Fiscaal voordeel 

Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding via de 
zorgverzekeraar of vanuit een PGB, dan bekostigt u onze dienst uit eigen 
middelen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat de kosten aftrekbaar zijn.

Dagtarief
7:00 – 22:00

€ 20,52 per uur

Nachttarief
22:00 – 07:00

€ 139,95
 

(€ 15,55 per uur)

24-uurstarief
Wanneer u wenst

€ 345,12

(€ 14,38 per uur)

Klik hier voor meer info

https://www.mantelaar.nl/tarieven/meer-info


Neem contact op 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn elke werkdag van 09:00 uur tot 17:30 uur bereikbaar op 
085 064 3030. U kunt ons ook mailen op info@mantelaar.nl

Lees de verhalen van mantelzorgers die ondersteuning krijgen.

Mooie verhalen

mailto:%20info%40mantelaar.nl?subject=
https://www.mantelaar.nl/actueel

