
 

Tijdelijke maatregel AO-Controle SVB 

  

Ter voorbereiding op het Coronavirus is de SVB genoodzaakt om maatregelen te 
ondernemen om fysiek contact met mensen die ziek zijn zo veel mogelijk te 
beperken. 

In dit kader heeft de SVB besloten om met ingang van 15 maart 2020 de volgende 
tijdelijke maatregelen te nemen voor de verzekerden welke krachtens de 
Landsverordening Ziektekostenverzekering (P.B. 1966, no. 86) recht hebben op 
loonderving bij arbeidsongeschiktheid (AO). 

Deze maatregelen betreffen uitsluitend de regels van de SVB en staan los van 
eventueel benodigde behandeling door de huisarts en de melding bij de werkgever 
conform diens bedrijfsregels. 

1. De verzekerden welke arbeidsongeschikt zijn hoeven zich op de eerste AO-
dag niet te melden bij hun huisarts voor een AO-verklaring.  

2. De verzekerden welke arbeidsongeschikt zijn hoeven op de eerste AO-dag 
geen ziektemeldingsformulier (de gele SVB ziektekaart) te halen bij hun werkgever. 
Het nummer bestaande uit zes cijfers op deze kaart is voldoende. U kunt dit nummer 
telefonisch opvragen bij uw werkgever. Indien u dit nummer niet kunt krijgen van uw 
werkgever, bent u mogelijk niet verzekerd voor AO bij de SVB. 

3. De verzekerden dienen zich op de 1e AOdag AO te melden via het online 
AOmeldingsformulier van de SVB, www.svbcur.org/AOmelding. Dit formulier moet 
volledig en correct ingevuld te worden. 

4. De verzekerde die zich na twee dagen nog steeds AO acht, moet zich 
persoonlijk op de 3e dag te melden bij de SVB voor een AO-controle. Alle vrije dagen 
tellen mee. Dit geld niet voor CORONA VIRUS en griep. Volg daarvoor de instructies 
in het formulier. 

UITZONDERING COVID-19 (CORONA VIRUS) BESMETTING 

Verzekerden die wegens verdenking COVID-19 (CORONA virus) van de GGD het 
huis niet mogen verlaten moeten thuisblijven en zich NIET persoonlijk melden bij de 
SVB maar online aangeven dat de AO-melding in verband met COVID-19 (CORONA 
virus). De SVB verifieert het bij de huisarts. Er wordt geen loonderving door de SVB 
geaccordeerd zonder bevestiging van de huisarts of GGD. 

 

5. De SVB-artsen zullen geen verzekerden controleren die niet twee dagen van 
te voren online AO zijn aangemeld. 



6. Indien een verzekerde zich niet twee dagen van te voren online heeft ziek 
gemeld, dan wordt deze verzocht dit alsnog te doen en na twee dagen terug te 
komen voor AO-controle.  

7. Verzekerden die geen toegang hebben tot het internet kunnen hun werkgever, 
familie, vrienden of anderen verzoeken om het online AOmeldingsformulier voor hun 
in te vullen. Hiervoor is geen ‘user account’ of ‘password’ voor nodig. De datum van 
de online ziekmelding zal worden gehanteerd door de SVB als eerste AO-dag. 

8. Het online ziekmelden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de individuele 
verzekerde. Er wordt geen loonderving over de te laat gemelde dagen 
geaccordeerd. 

De SVB vertrouwt op uw begrip voor en medewerking aan het naleven van deze 
tijdelijke beleidswijziging ten aanzien van de AO-controle. Deze maatregel is van 
kracht tot nader order. 

 

Over het formulier. 

Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, klik op ‘submit’. 

Mogelijk wordt u op het eind van het formulier verzocht om plaatjes aan te klikken. 
Dit is om te bewijzen dat u een mens bent (en geen robot). De instructies zijn in het 
Engels. 

Indien het formulier niet goed werkt, probeer het met een andere browser 
(bijvoorbeeld Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer). 

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Bewaar deze goed. Houd er 
rekening mee dat dit mogelijk in uw junk/spam inbox terecht komt. 

Mocht u problemen hebben met het formulier, neem dan contact op met onze 
helpdesk: 434-4716 / 511-5922/  darrindell@svbcur.org. 
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