
De jaarwisseling komt er weer aan. Voordat we het nieuwe jaar ingaan, willen we u graag informeren over de
nieuwe verzekeringsvoorwaarden van 2023 en onze online diensten. We wensen u alvast prettige feestdagen toe en
een gelukkig nieuwjaar!

NIEUWS
DEC 2022

Extra paramedische zorg voor (ex) coronapatiënten verlengd tot augustus 2023.
Vergoeding van Vitamine D-middelen stopt in 2023.
Aangepaste vergoeding zorgkosten voor: 

Transseksualiteit behandelingen 
Zintuigelijke gehandicaptenzorg 
Afbouwmedicatie

Ieder jaar zijn er wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden. Voor 2023 is het volgende gewijzigd: 

Kijk voor alle wijzigingen en actuele verzekeringsvoorwaarden 2023 op www.szvk.nl.

Verzekeringsvoorwaarden 2023

Mijn SZVK: inzicht in uw betalingen en ziektekosten

Declareren en uw post bekijken is erg eenvoudig met Mijn SZVK. Log hiervoor
online in op www.szvk.nl of download de Mijn SZVK app. In Mijn SZVK vindt
u een betaal- en declaratieoverzicht. 

In uw postvak vindt u alle post van de SZVK
De app bevat een digitale versie van uw verzekeringspas
Neem gemakkelijk en snel via de app contact met ons op 

Om u zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk dat wij actuele gegevens
van u hebben. Zo hebben we onder andere uw e-mailadres en
betaalgegevens nodig. Door te kiezen voor een digitale
correspondentievoorkeur draagt u bij aan een beter milieu. Vul daarom uw
gegevens in of pas ze aan in Mijn SZVK. Uw adresgegevens ontvangen wij
automatisch via Defensie. 

Geef uw gegevens door

Download de app hier

Voordelen

http://www.szvk.nl/


'Militaire kinderen' naar DSW Zorgverzekeraar
Kinderen onder de 18 jaar in Nederland zijn via de Zorgverzekeringswet kosteloos bij hun ouders meeverzekerd. Als
militair valt u buiten de zorgverzekeringswet en bent u verplicht bij de SZVK verzekerd. De SZVK kan alleen
militairen verzekeren. Om toch een zorgverzekering met een aanvullende verzekering aan te kunnen bieden aan
kinderen waarvan beide ouders militair zijn of waar sprake is van een éénoudergezin heeft de SZVK een
overeenkomst gesloten met DSW Zorgverzekeraar. Belangrijke voorwaarde is dat de kinderen zijn ingeschreven op
uw adres.

Aanstaande moeders kunnen aanspraak maken op een verzorgd kraampakket. Aanspraak bestaat vanaf de vierde
maand van de zwangerschap. Lees meer informatie op www.szvk.nl/consumenten/vergoedingen/bevalling-en-
kraamzorg.

Kraampakket

Heeft u een orthopedisch hulpmiddel, bijvoorbeeld steunzolen, nodig? Dan is het belangrijk dat u hiervoor contact
opneemt met Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA). OTA levert prothesen, orthesen en podologische hulp. OTA is
onderdeel van het Militair Revalidatie Centrum. Wanneer een hulpmiddel niet kan worden geleverd, verwijst OTA u
naar een externe zorgverlener om u verder te helpen.

Orthopedische hulpmiddelen

‘Militaire kinderen’ zijn nu nog kosteloos verzekerd bij Zorgzaam. Vanaf 1 januari 2023 worden zij, na aanmelding
door de ouder, kosteloos bij DSW Zorgverzekeraar verzekerd. Door Zorgzaam zijn de betreffende ouders
aangeschreven met uitleg over de aanmeldprocedure. Er is geen sprake van een automatische overgang. Komen uw
kinderen hiervoor in aanmerking en heeft u ze nog niet aangemeld? Ga dan naar www.szvk.nl/militaire-kinderen om
ze aan te melden bij DSW Zorgverzekeraar. Indien uw kinderen verzekerd blijven bij Zorgzaam dan gaat u vanaf 2023
premie betalen.

Aanmelden kinderen

Wordt u ziek tijdens een (tijdelijk) verblijf in het buitenland? Neem dan contact op met de lokale MGD. Is er geen
MGD aanwezig? Neem dan contact op met de SOS alarmcentrale. Let hierbij op dat u als militair niet de beschikking
heeft over een Europese verzekeringspas (EHIC) en dat zorgkosten onder de € 250,00 moeten worden voorgeschoten.
Indien in de verzekeringsvoorwaarden een maximum aantal behandelingen of een maximale vergoeding is
vastgesteld is dat ook in het buitenland van toepassing.

Heeft u in het buitenland als militair medisch specialistische zorg nodig (gepland en bij spoed)? Dan kunt u contact
opnemen met de SOS alarmcentrale via +31880270750. Dit nummer staat op de achterkant van uw verzekeringspas.
Gaat u op vakantie naar het buitenland en heeft u daar zorg nodig? De kosten van medisch noodzakelijke zorg en
vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland worden volledig
vergoed.  

Zorg in het buitenland

Voor het verzekeren van overige medische zorg en materiële schade heeft u een reisverzekering nodig. Deze kunt u
niet via de SZVK afsluiten.

Reisverzekering

http://www.szvk.nl/consumenten/vergoedingen/bevalling-en-kraamzorg
https://www.defensie.nl/onderwerpen/revalidatiecentrum/orthopedie-techniek-aardenburg
http://www.szvk.nl/militaire-kinderen

