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Veteranendag 25 juni
Zaterdag 25 juni is de Nederlandse Veteranendag! De Veteranendag is een 
nationaal evenement. Nederland bedankt en eert op die dag meer dan 100.000 
veteranen die zich inzetten voor vrede, nu en in het verleden. Zoals gebruikelijk 
vindt deze bijzondere dag plaats op het Malieveld in Den Haag en in de binnenstad 
is er het kleurrijke delé. Een groot aantal militairen en veteranen zullen die dag 
deleren rond de Hofvijver, gevolgd door een optocht met historische en moderne 
legervoertuigen. Iedereen is welkom om deze bijzondere dag samen te vieren. 

Wat is nieuw?
DECLAREREN VIA DE SZVK APP
De meeste zorgverleners declareren de ziektekosten 
rechtstreeks bij ons. Ontvangt u toch een nota? Dan kunt 
u die eenvoudig via de Mijn SZVK app declareren. 
Upload een foto of PDF van uw nota via de app en wij 
doen de rest. In de app kunt u uw gegevens aanvullen 
en uw correspondentievoorkeur op digitaal zetten. 
Download de app in de App Store of Google Play. 

‘MILITAIRE KINDEREN’
Sinds 1 april kunt u als militair éénoudergezin of als 
gezin van wie beide ouders militair zijn uw kind(eren) 
die na 1 april 2022 is/zijn geboren verzekeren bij 
Zorgverzekeraar DSW. Lees meer op www.szvk.nl.



VERWIJSBELEID
De militair gaat voor zijn medische zorg 
primair naar de MGD. Voor civiele zorg 
is een verwijskaart van de MGD nodig. 
Een verwijskaart ontvangt u van een 
MGD-arts of tandarts. 

Heeft u medische zorg nodig in het 
buitenland? Neem dan contact op met 
de SZVK Alarmcentrale (SOS 
International). De alarmcentrale helpt u 
bij het vinden van zorgverleners in de 
regio. Indien nodig neemt de SZVK 
Alarmcentrale contact op met het 
ziekenhuis om een betaalgarantie af te 
geven. U kunt de alarmcentrale bereiken 
door te bellen naar het nummer (+31) 
088 - 0 270 750. Dit nummer staat ook 
op de achterkant van uw SZVK-pasje. 
Lees meer op www.szvk.nl. 

SZVK HELPDESK

Onze klantenservice helpt u graag bij 
vragen over uw ziektekosten-
verzekering. U kunt ons bellen op het 
nummer (+31) 088 - 0 270 700 op 
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

BUITENLAND: SZVK ALARMSERVICE

UITDIENSTTREDEN

Gaat u binnenkort een actieve dienst 
verlaten? Dan ontvangt u een brief 
zodra Defensie u heeft afgemeld bij de 
SZVK. Hierin staat meer informatie over 
de uitdiensttredingskeuring bij de 
MGD-arts. Heeft u op dat moment 
behandelingen lopen? Dan bepaalt de 
MDG-arts of deze behandelingen na 
dienstverlating moeten worden 
voortgezet. Lees meer op www.szvk.nl.

Medicatie haalt u altijd op bij de militaire 
apotheek. Haalt u een medicijn ergens 
anders op? Dan wordt het medicijn 
mogelijk niet of gedeeltelijk vergoed. 
Wordt u door de MGD-arts doorgestuurd 
naar een regulier ziekenhuis? Ook 
wanneer een arts van een regulier 
ziekenhuis u een medicijn voorschrijft, 
moet deze altijd worden opgehaald bij 
de militaire apotheek. Is het medicijn niet 
op voorraad? Dan geldt een uitzondering 
en kan de militaire apotheek u 
doorverwijzen naar een reguliere 
apotheek. Wanneer er een schriftelijke 
verwijskaart is, wordt het medicijn 
(gedeeltelijk(gedeeltelijk) vergoed. 

MEDICATIE BIJ DE MGD

Handig om te weten


