REGLEMENT FUNCTIONELE INDICATIE
2022

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

Dit Reglement functionele indicatie SZVK maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden SZVK 2022.

ARTIKEL 2

OOGCHIRURGIE

In artikel 47 van de verzekeringsvoorwaarden is de vergoeding van oogchirurgie vanwege een functionele indicatie
geregeld. Vergoeding is mogelijk als de deelnemer voldoet aan de Functionele Indicatielijst Ooglaserbehandeling.
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:
•

CLAS: Korps Commando Troepen (KCT) Speciale operaties

•

CZSK: Maritime Special Operations Forces (MARSOF)

•

CLSK: Indien een luchtvarende met behulp van een bril of contactlenzen niet de visuseisen uit de MAR-FCL 3 haalt.

Aanvullend geldt voor alle krijgsmachtsdelen dat een militair die in aanmerking komt voor een functionele indicatie
contactlenzen maar vanwege een medische reden geen contactlenzen kan dragen deze alsnog in aanmerking komt
voor oogchirurgie. Deze beoordeling moet plaats vinden door de militaire oogarts in het CMH.
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ARTIKEL 3

CONTACTLENZEN

In artikel 4.6 van het SZVK Hulpmiddelenreglement 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:
•

CLAS:
o Verkenners
o Snipers
o Forward Observers / Joint Terminal Attack Controller (JTAC)
o Genie-duikers
o Genisten met functie advanced search
o Motorrijders, KTM-rijders bij LMB
o Medewerkers die in hun functie werken met volgelaatsmaskers (brandweer, EODD)

•

CZSK:
o OPEMARNS (Operationele Eenheden Mariniers)
o Militairen die in hun functie met (vol)gelaatsmaskers moeten werken (duikers, brandweer, onderzeedienst,
EODD)

•

CLSK:
o Luchtvarenden die werken met IR nachtzichtapparatuur en/of helderheidsversterker
o Helikopter crew met fastroping activiteiten
o Militairen die in hun functie met (vol)gelaatsmaskers moeten werken ( brandweer, EODD, hydrazine spill ploeg)

•

KMAR:
o KMAR Motorrijders
o HRB (Hoog Risico Beveiligingseskadron)
o GBB (Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart) Schiphol
o Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten BSB)
o Militairen geplaatst bij de Dienst Speciale Interventies (DSI)
o KMAR functionarissen met Mobiele Eenheid (ME) of Bijstandseenheid (BE)taken

Tenslotte kan de stafarts van het krijgsmachtdeel altijd na overleg met de militaire oogarts een schriftelijke toestemming
verlenen voor individuele militairen die niet onder bovengenoemde groepen vermeld worden.
CONTACTLENZEN

Na voorafgaande machtiging komen de kosten van contactlenzen voor vergoeding in aanmerking.
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EEN DECLARATIE INDIENEN?

De snelste manier is digitaal. Gebruik daarvoor de MijnSZVK-app of scan
van de rekening en dien deze in via MijnSZVK.
Declareert u liever via de post? Vul dan een declaratieformulier in en
stuur dit samen met de originele rekening aan ons op.
HEEFT U NOG VRAGEN?

Kijk dan op www.szvk.nl of neem contact met ons op via telefoon
nummer 088 - 0 270 700. Wij staan u graag te woord.

