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Algemeen

Dit Reglement functionele indicatie SZVK maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden SZVK 2020. 

Oogchirurgie

In artikel 7.3.3. van de verzekeringsvoorwaarden is de vergoeding van oogchirurgie vanwege een functionele 
indicatie geregeld. Vergoeding is mogelijk als de deelnemer voldoet aan de Functionele Indicatielijst Ooglaserbehan-
deling. Vergoeding is uitsluitend mogelijk na voorafgaande machtiging. 

Militairen werkzaam in de onderstaande limitatief opgesomde functie groepen, die niet meer voldoen aan de voor 
hun categorie vereiste minimum visuseisen en waarbij door de bijzondere aard van de werkzaamheden correctie 
door een bril of contactlenzen niet toegestaan of te beperkend is. Dit betreft de volgende functiegroepen:
–  Luchtvarenden, indien zij niet meer voldoen aan de eisen van de MAR FCL3 en aanvullende regelgeving van het 

Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML);
– Militairen werkzaam als Special Forces/ bijzondere bijstandseenheden;
– Leden van de Unit Interventie Mariniers (UIM);
– Korps Commandotroepen Compagnieën Speciale Operaties;
– EOD-personeel;
– Militairen die in hun functie werken met volgelaatmaskers (b.v. brandweer);
– Genisten met functie bij advanced search;
– Operationele mariniers (OPEMARNS);
– Bemanning onderzeeboot;
– Motorrijders bij LMB (KMT);
–  Motorrijders bij KCT;
– Militairen geplaatst bij de Dienst Speciale Interventies (DSI).
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Contactlenzen

In artikel 7.3.4. van de verzekeringsvoorwaarden is de vergoeding van contactlenzen op functionele indicatie 
geregeld. Vergoeding is uitsluitend mogelijk na voorafgaande machtiging. 

Functiegroepen
Alleen militairen werkzaam in de volgende functiegroepen kunnen voor vergoeding van contactlenzen vanwege een 
functionele indicatie in aanmerking komen: 

– Verkenners;
– Snipers;
– Forward Observers;
– JTAC (air-controller);
–  Militairen werkzaam als Special Forces (alleen: MARSOF, Fast Raiding Interception Special Forces Craft (FRISC) 

personeel;
– Korps Commandotroepen Compagnieën Speciale Operaties;
– EOD-personeel;
– Vliegers die werken met IR nachtzicht apparatuur;
– Helikopter Crew met “fast roping activity”;
– Helicopter Crew met helderheidsversterkers; 
– Personeel deel uitmakend van de hydrazine spilploeg;
– Duikers;
– KMAR functionarissen met Mobiele Eenheid (ME) of Bijstandseenheid (BE)taken;
– KMAR Motorrijders;
– HRB (Hoog Risico Beveiligingseskadron);
– GBB (Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart) Schiphol;
– Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten BSB); 
– Militairen die in hun functie werken met volgelaatmaskers (b.v. brandweer);
– Genisten met functie bij advanced search;
– Operationele mariniers (OPEMARNS);
– Bemanning onderzeeboot;
– Motorrijders bij LMB (KMT);
–  Motorrijders bij KCT;
– Militairen geplaatst bij de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Individuele uitzondering wordt alleen gemaakt met schriftelijke toestemming van de Stafarts.  

Contactlenzen
Na voorafgaande machtiging komen de kosten van contactlenzen voor vergoeding in aanmerking.

Tandheelkundige zorg

In artikel 7.4.1. van de verzekeringsvoorwaarden is de volledige vergoeding van implantaten, bruggen en kronen 
vanwege een functionele indicatie geregeld. Vergoeding is uitsluitend mogelijk na voorafgaande machtiging. 

Functiegroepen
Alleen militairen werkzaam in de volgende functiegroepen kunnen voor volledige vergoeding van implantaten, 
bruggen en kronen vanwege een functionele indicatie in aanmerking komen: 

– Een militair die deel uitmaakt van de personeelsgroep Onderzeedienst of daartoe in opleiding is;
– De militair, die wordt opgeleid tot of de functie vervult van:
 - Duiker;
 - Luchtvarende;
 - Parachutist-instructeur;
 - Special Forces (MARSOF, Korps Commandotroepen (Compagnieën Speciale Operaties);
 - Persoonsbeveiliging van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten);
 - Muzikant, die in één van de militaire kapellen een blaasinstrument bespeelt.

De SZVK heeft het recht om dit overzicht te allen tijde te wijzigen. 
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