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5 | Aangepaste vakanties 
 

OP VAKANTIE: VERSCHILLENDE VARIANTEN 

Wil je samen met degene voor wie je zorgt op vakantie? Of vind je het prettig als je naaste een weekje zelf (zonder jou) op vakantie gaat, zodat je tijd hebt voor 
eigen activiteiten of vakantie? Hieronder lees je  waar je aangepaste accommodaties en vakanties kunt boeken. Daarnaast geven we je een overzicht van zaken 
die wellicht belangrijk zijn om te regelen voor je vertrekt.  

 
Wil je meer weten over logeermogelijkheden voor je naaste tijdens jouw vakantie? Kijk dan in het onderdeel ‘Logeren’ (hoofdstuk 4).  
 

 

AANGEPASTE ACCOMMODATIES EN VAKANTIES MET ZORG 

Er zijn verschillende reisorganisaties en accommodaties die vakanties met zorg aanbieden. Sommige patiëntenorganisaties adviseren over vakantiemogelijkheden 
of organiseren zelf reizen voor hun leden. Websites waar je hierover informatie kunt vinden: 
 

ORGANISATIE AANBOD CONTACTGEGEVENS 

 
De Blauwe Gids 
 

 
Website van de NBVA ( Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties) met 
een overzicht van aangepaste accommodaties en reisorganisaties gespecialiseerd in 
aangepaste vakanties. 
 

 
www.deblauwegids.nl 
 

 
Vakantiewijzer van 
MEE 

 
Uitgebreide website met mogelijkheden voor mensen met een beperking om op 
vakantie te gaan.  
 

 
www.meevakantiewijzer.nl 
 

 
Zorghotels 

 
Ook steeds meer zorghotels bieden aangepaste vakanties aan.  
 
Informeer bij het zorghotel van je keuze wat zij op dit vlak te bieden hebben. 
 

 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zor
ghotel 
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Stichting Alzheimer 
Nederland 

 
Op de website van Alzheimer Nederland vind je tips over het op vakantie gaan met een 
naaste met dementie.  

 
www.dementie.nl 
 
Tips: op vakantie samen met je naaste 
met dementie 
 
Tips: op vakantie en je naaste gaat niet 
mee 
 
 

 
ParkinsonFonds 

 
Op de website van het ParkinsonFonds staan tips over het op vakantie gaan met een 
naaste met Parkinson. 
 

 
Parkinson en vakantie 

 
Epilepsiefonds 

 
Het Epilepsiefonds heeft een eigen aanbod van vakanties voor mensen met epilepsie. 

 
030-634 40 63  
(werkdagen 10 – 12 uur) 
vakantiereizen@epilepsiefonds.nl 
 
https://www.epilepsie.nl/leven-met-
epilepsie/pagina/71-1/vakantiereizen/ 
 

 
Reuma Nederland 

 
Op de website van het Reuma Nederland staan tips over het op vakantie gaan met een 
naaste met reuma. 

 
Reuma en vakantie 
 
 

 
Vereniging MS 
Nederland 
 

 
Vereniging MS Nederland organiseert jaarlijks voor acht leden een geheel verzorgde 
vakantieweek op Texel. 

 
MS vakantieweek Texel 

 

KOSTEN EN VERGOEDINGEN 
 
De kosten van het (al dan niet aangepaste) vakantieverblijf (het huisje, hotel, eten en drinken etc.) zijn meestal voor eigen rekening. De zorgkosten tijdens je 
vakantie worden soms vergoed door de zorgverzekering of het zorgkantoor (als je naaste een Wlz-indicatie heeft). Overleg tijdig met je zorgverzekeraar of het 
zorgkantoor. Soms zijn de zorgkosten (deels) aftrekbaar van de belasting.  
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Gaat je naaste tijdens jouw vakantie ergens logeren of komt er tijdens jouw vakantie iemand van Handen-in-Huis bij je naaste in huis? Zie het onderdeel ‘Logeren’ 
(hoofdstuk 4) voor informatie over de kosten en mogelijke vergoedingen. 

Op de site van de NBAV staan suggesties voor financiering van aangepaste vakanties via fondsen. 

 

VERZEKERINGEN 
 
Sluit je een reis- en annuleringsverzekering af? Kijk dan goed in de voorwaarden. Wat als je je vakantie moet annuleren omdat de persoon voor wie je zorgt 
onverwacht toch niet kan gaan logeren terwijl jij weg bent? Wat als de vervangende zorg die je geregeld hebt wegvalt tijdens je vakantie, en je onverwacht eerder 
naar huis moet komen? Vallen deze situaties onder de reis- en annuleringsverzekering?  

Sommige verzekeringen hebben specifieke voorwaarden rondom mantelzorg. Bijvoorbeeld de Mantelzorg Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz Global 
Assistance. 

 

MEDICIJNEN MEE OP REIS 

Voor bepaalde medicijnen moet je een medicijnpaspoort bij je hebben om de medicijnen over de grens mee te mogen nemen. Het medicijnpaspoort kun je 
aanvragen bij je arts of apotheek. Je leest er meer over op de website van de Rijksoverheid. 

 

ZORGVERZEKERING IN HET BUITENLAND 

Als je op vakantie gaat naar het buitenland, blijf je verzekerd voor zorg. Iedereen die een Nederlandse zorgverzekering heeft, heeft werelddekking. Soms dekt je 
zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heb je daarom een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig. 
 
Lees meer over je zorgverzekering in het buitenland op de site van de Rijksoverheid. 

 

AANGEPAST VERVOER VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

Aangepast vervoer nodig als je met je naaste op vakantie gaat? De Reiswijzer van MEE geeft een overzicht van mogelijkheden. 
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CHECKLIST TIJDELIJK OVERDRAGEN VAN DE ZORG 

Gaat je naaste zonder jou op vakantie? Dan is het belangrijk te zorgen voor een goede overdracht. Je kunt daarvoor een checklist van MantelzorgNL gebruiken. 

 

HULP NODIG? 

Wil je hulp hebben bij het vinden van een geschikt vakantieadres of het regelen van de juiste zorg op vakantie? We denken vanuit het Steunpunt Mantelzorg 
Nieuwegein denken graag met je mee. Neem gerust contact op. 

 

 
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. 
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