
Uw SZVK ziektekosten- 
verzekering in 2021

Procentuele Premie
De premie bedraagt 7,40% van de bruto bezoldiging inclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit percentage wordt berekend 
over maximaal € 3.287 per maand. Van voornoemde 7,40% wordt 
2,75% in mindering gebracht op uw wedde. De werkgever betaalt de 
overige 4,65%. U betaalt over de werkgeversbijdrage loonheffing.

Wijzigingen Basispakket en  
Uitbreiding Basispakket SZVK

Vanaf 1 januari 2021 veranderen enkele voorwaarden in het 
Basispakket en de Uitbreiding Basispakket SZVK. In dit overzicht 
vindt u een aantal van de wijzigingen voor 2021 op een rij.

Vervangingstermijn voor wisselpaar schoenen
Per 1 januari 2021 geldt een vervangingstermijn van 36 maanden 
voor het wisselpaar (reservepaar) van orthopedisch en aangepast 
schoeisel. 

Flash glucose monitoring
De Flash glucose monitoring komt in de volgende gevallen voor 
vergoeding in aanmerking:
- Verzekerden met diabetes type I
- Verzekerden met diabetes type 2 met een intensief insulineschema
- Zwangere vrouwen met bestaande diabetes die insuline gebruiken
-   Vrouwen met diabetes die een zwangerschapswens hebben en 

insuline gebruiken. 

Deze nieuwsbrief bevat een beknopte weergave van de 
wijzingen in de vergoedingen 2021. Een volledig 
overzicht van de wijzigingen 2021 staat op www.szvk.nl. 
De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoor-
waarden. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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Machtiging voor hulpmiddelen
Voor hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, 
en vingerfunctie is vanaf 2021 vooraf een machtiging vereist.  

Levering steunzolen
Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA) is binnen Defensie verant-
woordelijk voor het leveren van steunzolen. Momenteel wordt binnen 
OTA hard gewerkt aan een grote verandering van het steunzolen 
proces (van aanmeten tot en met afleveren). Voor meer informatie 
over deze positieve ontwikkeling verwijzen wij u naar www.szvk.nl/
processteunzolen
 

SZVK steunt de Invictus Games: 
Warrior Care Symposium 

Vanwege de coronacrisis hebben de Invictus Games en het 
Warrior Care Symposium helaas niet plaatsgevonden. De SZVK 
heeft haar steun toegezegd voor deze evenementen in 2021, 
behoudens de dan geldende omstandigheden. Kijk voor meer 
informatie over de Invictus Games/ Warrior Care Symposium op: 
www.szvk.nl/IG

Overige informatie
Nieuwe directeur SZVK 
Op 1 september jl. is Reinier van Deele gestart in de functie van 
Directeur SZVK. Hij volgt Nel Gerbranda op. Zij blijft als adviseur 
Europese Aanbesteding verbonden aan de SZVK. 

Klanttevredenheidsonderzoek 2020
U hebt de SZVK beoordeeld met een 7,8 in het klanttevredenheids-
onderzoek! Hier zijn wij erg trots op. Uiteraard hebt u ook verbeter-
punten aangegeven. De SZVK gaat het komend jaar voor u aan de 
slag om de dienstverlening nog beter bij uw wensen te laten 
aansluiten. 
www.szvk.nl/nieuws/klanttevredenheidsonderzoek-2020

Meer informatie over de SZVK
Meer informatie over en voordelen voor u als SZVK verzekerde vindt 
u op www.SZVK.nl.
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HELPDESK   
Voor vragen over de ziekte kosten verzekering heeft 
Univé een speciale SZVK Helpdesk ingericht. Het 
telefoonnummer van de SZVK Helpdesk is: 
072 527 76 77. Deze informatielijn is op werkdagen 
bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.
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