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2 | Respijtzorg thuis: hulp van een betaalde kracht 
 

WAT IS AANVULLENDE BETAALDE MANTELZORG? 

Ben je mantelzorger en zou je het fijn vinden de zorg voor je naaste af en toe een paar uur over te dragen? Bijvoorbeeld dat iemand met je naaste een wandeling 
gaat maken en een kopje koffie drinkt, zodat je tijd hebt voor eigen bezigheden? Dat kan! Steeds meer organisaties leveren hiervoor zogenaamde ‘aanvullende 
mantelzorg’ door een betaalde kracht.  

Deze aanvullende mantelzorg is mogelijk in allerlei vormen. Andere voorbeelden:  

• Iemand doet voor je het onderhoud van tuin en kleine klusjes in huis, zodat je dat zelf niet allemaal hoeft te doen naast je mantelzorgtaken. 
• Iemand gaat met je naaste mee naar de specialist in het ziekenhuis. Zodat je als zoon of dochter die op afstand woont van jouw ouders niet altijd zelf mee 

hoeft en daarvoor vrije dagen op moet nemen. 
 

 
Respijtzorg thuis kan ook gedaan worden door een vrijwilliger. Informatie hierover vind je in het onderdeel ‘Respijtzorg thuis: hulp van een vrijwilliger 
(hoofdstuk 1).  
 
De klussen waarvoor je en vrijwilliger in kunt zetten zijn vaak iets beperkter dan de mogelijkheden via aanvullende betaalde mantelzorg. En vrijwilligers 
bieden geen 24-uurs zorg of medische zorg (zie dienstenoverzicht hieronder).  
 

 

DIENSTEN 

De diensten die je als ‘aanvullende mantelzorg’ kunt inhuren, zijn grofweg te verdelen in drie categorieën: 

A | Huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke zorg 

• Lichte huishoudelijke ondersteuning 
• Persoonlijke zorg 
• Maaltijdverzorging 
• Begeleiding 
• Doktersbezoek 
• Hulp bij verhuizen 
• Boodschappen 
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• Gezelschap 
• Onderhoud van de tuin 
• Hulp bij administratie 
• Kleine klussen in en rond de woning 
• Nacht- en slaapdiensten 
• Zorg voor huisdieren 

B | 24 uurs zorg 

• Slaapdiensten 
• Waakdiensten 
• 24 uurs zorg (zowel dag als nacht iemand aanwezig) 

C | Medische zorg 

• Specialistische verpleegkundige thuiszorg 
• Medische zorg 

In dit document gaan we in op de eerste twee varianten van aanvullende mantelzorg. En niet alle organisaties die genoemd worden in dit document bieden 
medische zorg. 
 

AANBIEDERS IN DE REGIO NIEUWEGEIN 

Hieronder treft je een aantal aanbieders in de regio Nieuwegein: 

ORGANISATIE AANBOD EN KOSTEN CONTACTGEGEVENS 

 
Saar aan Huis 

 
Aanbod: huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke zorg, 24 uurs zorg, nacht- en 
slaapdiensten. 
 
Gespecialiseerd in hulp aan ouderen. Maar zeker ook inzetbaar voor andere 
doelgroepen (bijvoorbeeld in gezin waar ouder uitvalt). 
 
 
 
Kosten 23 euro per uur. Avond 15% toeslag, nacht 20%. Gespecialiseerde zorg andere 
tarieven (peildatum april 2020). 

 
Saar aan Huis, vestiging Utrecht 
Contactpersoon Inge Petit 
 
06 – 83 79 85 96 
utrecht@saaraanhuis.nl  
inge.petit@saaraanhuis.nl  
 
 
www.saaraanhuis.nl 
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Senior Service 

 
Aanbod: huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke zorg. 24 uurs zorg, nacht- en 
slaapdiensten. 
 
Ook mogelijk: ‘even bellen’ (dagelijks of enkel keren per week telefonisch contact en 
vinger aan de pols). En ‘direct hulp’: binnen enkele uren hulp als dat onverwachts nodig 
is (bijvoorbeeld na een val: mee naar het ziekenhuis voor onderzoek). 
 
Kosten voor ondersteuning bestaan uit basislidmaatschap van €9,95 per maand. 
Daarnaast voor ondersteuning vanaf € 34,80 per uur, even bellen € 17,40 per half uur, 
slaapwacht € 200,-. Op de site kunt u invullen welke hulp u zoekt en krijgt u gelijk te 
zien wat u per maand kwijt bent (peildatum april 2020). 

 

 
Senior Service locatie Utrecht 
Contactpersoon Dick de Wit 
 
06 - 55 205 190 
utrecht@seniorservice.nl 
 
www.seniorservice.nl 
 

 
Mantelaar 
 
 

 
Aanbod: gezelschap, praktische hulp en zorg, 24 uurs zorg, nacht- en slaapdiensten. 
Ondersteuning door studenten die een opleiding in de zorg volgen. 
 
Kosten: dagzorg vanaf 19,50 per uur, nacht 14,44, 24 uurs zorg 13,75 (peildatum april 
2020). . 
 

 
085 – 064 30 30 
info@mantelaar.nl 
 
www.mantelaar.nl 
 

 
ZorgMies 
 

 
Aanbod: gezelschap. Luisterend oor, ondersteuning bij diverse huishoudelijke zaken. 
 
Monitoring service: dagelijks komt iemand even bij uw naaste langs om te kijken of 
alles goed gaat. 
 
Kosten: op aanvraag. 
 
 

 
Zorgmies - regio De Bilt 
Contactpersoon Angelique Kalverda 
06 - 25 17 12 57  
debilt@zorgmies.nl 
 
www.zorgmies.nl 
 

 
Omzorg 

 
Aanbod: gezelschap, begeleiding en ondersteuning, verzorging en verpleging, zorg bij 
dementie, mantelzorgondersteuning, respijtzorg. 24 uurs zorg, nachtzorg, palliatieve 
zorg.  
 
Kosten dagzorg vanaf € 26,- nachtzorg vanaf € 18,20, 24uurs zorg vanaf  €16, 10 
(peildatum april 2020).  

 
Omzorg – locatie Zeist 
030 – 298 0 779 
zeist@omzorg.nl 
 
www.omzorg.nl 
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HomeInstead 

 
Aanbod: individuele begeleiding (gezelschap), praktische hulp (licht huishoudelijk werk, 
administratie, klusjes in en om huis) en persoonlijke verzorging. 
 
Ook ‘bijzondere zorg’: aan mensen met dementie of een chronische aandoening zoals 
CVA, Parkinson of hartfalen; zorg bij  thuiskomst na ziekenhuisopname; palliatieve 
zorg. 

 
Kosten vanaf € 39,- per uur, slaapdienst vanaf € 30,- per uur (peildatum april 2020).  
 

 
Home Instead locatie Utrecht 
030 – 207 00 00 
info.utrecht@homeinstead.nl 
 
www.homeinstead.nl 
 
 
 
 

 
Handen in Huis 

 
Aanbod: Gezelschap en toezicht minimaal drie dagen aaneengesloten. Voor ouderen 
met lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke, meervoudig beperkingen. Chronisch zieke, 
psychiatrische en dementerende ouderen. 
 

Kosten: op aanvraag.  

 
030 – 659 0970 
info@handeninhuis.nl 
 
www.handeninhuis.nl 

 

 

Het Nationaal Ouderenfonds heeft een checklist mantelzorg waarmee je een geschikte aanbieder kunt selecteren. 
 

ANDERE OPTIES 

Het aanbod aanvullende mantelzorg is groot en er komen steeds nieuwe aanbieders bij. Staat in bovenstaand overzicht geen passend aanbod, kijk dan ook eens 
op de volgende websites:  

www.fleurdedag.nl 

www.uwassistent.nl/gezelschap 

www.uwassistent.nl/mantelzorg 

www.homeworks.nl/ 

www.myparents.nl/ 

www.particulierethuiszorgnederland.nl/zorgaanbod-diensten/mantelzorgers/ 

www.regeltante.nl/ 
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www.seniorenstudent.nl/ 

www.vertroeteljeouders.nl/ 

www.mariettestraathof.nl/klus-zus/ 

www.koekjebijdethee.nl/ 

www.thuisuwzorg.nl/thuiszorg/mantelzorg 

https://www.hulpstudent.nl/ 

 

KOSTEN 

Voor aanvullende mantelzorg betaal je een bedrag per uur. De tarieven verschillen per organisatie. En per dienst die je afneemt. Voor een indicatie van de kosten, 
zie de tabel op pagina 2-3-4. 
 

VERGOEDING 

De betaling van aanvullende mantelzorg kan op verschillende manieren: 

• Vanuit een pgb (persoonsgebonden budget), als je naaste voor de betaalde vervangende mantelzorg een indicatie (verwijzing) heeft via de Wmo, Wlz (Wet 
langdurige zorg, via CIZ), of aanvullend verzekerd is via de Zvw (zorgverzekering). 
 

• Via de aanvullende zorgverzekering van jou of je naaste. Kijk in je polis of vraag na bij je zorgverzekering wat de mogelijkheden zijn. De organisatie die 
aanvullende mantelzorg levert kan je vaak ook goed vertellen wat de regelingen zijn per zorgverzekeraars. 
 

• Via de werkgever. Soms betaalt een werkgever mee, om op die manier de werknemer te helpen om werk en mantelzorg goed te kunnen combineren en niet 
overbelast te raken.  
 

• Belastingaftrek. Mogelijk zijn de kosten (deels) aftrekbaar van de belasting, wanneer je de hulp inzet vanwege ziekte of een beperking. Dit gaat via de 
aftrekpost ‘extra gezinshulp’ in box 1. 
 

• Thuiszorgorganisaties bieden hun leden soms korting op de diensten van een organisatie voor aanvullende mantelzorg waar ze een 
samenwerkingscontract mee hebben. 
 

• Is vergoeding via een van bovenstaande opties niet mogelijk, dan zijn de kosten voor eigen rekening. 
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HULP BIJ SELECTEREN EN INZETTEN VAN EEN PROFESSIONAL VOOR RESPIJTZORG 

Wil je graag advies over de inzet van een betaalde kracht bij je thuis? Vanuit het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein denken we graag met je mee. We kunnen je 
ook helpen de zorg aan te vragen.  

Wil je de ondersteuning betalen vanuit een pgb (persoonsgebonden budget)? Onze mantelzorgmakelaars assisteren zo nodig bij het aanvragen van de indicatie 
(verwijzing) en het inregelen van het pgb.  

 

 
STEUNPUNT MANTELZORG NIEUWEGEIN 
 
06 – 83 55 68 74 
maandag tot en met vrijdag 9 – 16 uur 
 
info@mantelzorgnieuwegein.nl 
www.mantelzorgnieuwegein.nl 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen 
of behoefte aan overleg! 
 

 
Is bepaalde informatie in dit overzicht niet juist of onvolledig? Laat het ons weten! Bij voorkeur per mail: info@mantelzorgnieuwegein.nl. 
Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein – versie 9 juli 2020 


