Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor
Sportgeneeskunde

Aevitae
Aevitae VGZ
(zie VGZ)

Plus

Top

Aevitae Avero

(zie Avero Achmea)

Wij vergoeden de kosten voor
behandelingen, consulten en sportkeuringen door een sportarts of
therapeut die werkzaam is in een
op sportmedische zorg gespecialiseerde
instelling of praktijk
Sportarts

Vip

Anderzorg Jong
Anderzorg

AnderZorg Extra

• Basis Sport Medisch onderzoek SMI;
• Basisplus Sportmedisch onderzoek
SMI;
• Groot Sportmedisch onderzoek SMI;
• Behandeling en advisering voor
sporters met een chronische
blessure. Ook voor sporters met vragen over schoeisel, voeding, training
en alle andere medische problemen
in relatie met sportbeoefening;
• De sportkeuring is ook verzekerd;
Je krijgt vergoeding voor prestatiebegeleiding of een cursus.

Vergoeding
1 keer per 2 kalenderjaren
€ 114,- voor een sportmedisch
onderzoek of blessureconsult
€ 150,- per 2 kalenderjaren voor
consulten, keuring en behandeling
door een sportarts

Opmerking
Wij vergoeden behandeling in een
sportmedische instelling.
De sportmedische instelling moet
erkend zijn en voldoen aan de eisen
van de Federatie Sport Medische
Instellingen.

1 keer per 2 kalenderjaren € 200,- voor
een sportmedisch onderzoek of
blessureconsult

Max. € 250,- per kalenderjaar

Max. € 200,- per kalenderjaar

Sportmedisch onderzoek of
blessureconsult
Gewoon Bewegen

Geen vergoeding

Prima Bewust

60%

U heeft recht op deze vergoeding als
het advies wordt gegeven door een
sportarts (of iemand die onder zijn
verantwoordelijkheid werkt)
De sportarts moet bovendien werken
bij een Sport Medisch Adviescentrum
of een Sport Medische Instelling die is
aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische instellingen.

Kosten van een
sportmedisch onderzoek of blessureconsult bij een Sport Medisch
Adviescentrum.

Anno12

AV Start
AV Extra

Sportarts
(blessure of herhalingsconsult)
€ 130,- per persoon per kalenderjaar

AV Royaal
Juist voor jou
Avero Achmea
(Keuze Zorgplan
en Select Zorgplan)

AV Excellent

€ 200,- per persoon per kalenderjaar

Beter voor nu

€ 130,- per persoon per kalenderjaar

AV Start
AV Extra
Juist voor jou

Sportmedisch onderzoek
(geen verplichte sportkeuring)

maximaal € 100 per persoon per 2
kalenderjaren

AV Royaal

maximaal € 150 per persoon per 2
kalenderjaren

AV Excellent

maximaal € 300 per persoon per 2
kalenderjaren

Beter voor nu

maximaal € 100 per persoon per 2
kalenderjaren

Wij vergoeden de kosten van blessureof herhalingsconsulten door een
sportarts in een Sportmedische
Instelling. Voorwaarde voor
vergoeding:
De Sportmedische Instelling moet zijn
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI)
en/of gecertificeerd zijn door de
Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidszorg (SCAS).
Wat wij niet vergoeden:
Voert een sportarts een (verplichte)
sportkeuring of sportmedisch
onderzoek uit om uw individuele
gezondheid en geschiktheid te
beoordelen? En moet dit onderzoek
uitwijzen of u een specifieke sport kunt
uitoefenen of toegelaten kunt worden
tot een sportopleiding?
Dan vergoeden wij de kosten hiervan
niet.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor

Vergoeding

Sport Medisch Advies:

AV Top
AZIVO
AV Top extra

• Basis Sport Medisch onderzoek SMI;
• Basisplus Sportmedisch onderzoek SMI;
• Groot Sportmedisch onderzoek SMI;
• Behandeling en advisering voor sporters
met een chronische blessure. Ook voor
sporters met vragen over schoeisel,
voeding, training en alle andere medische
problemen in relatie met sportbeoefening;
• Sportkeuring.

Max. € 100,- per kalenderjaar

Sport Medisch Advies:
consulten en/of keuringen
AZVZ

AV Comfort Extra

Let op: tevens wordt een aparte
vergoeding gegeven voor een
duikkeuring

Aanvullende verzekering

Zorg Xtra
Zorg Xtra Plus
BeterDichtbij

Zorg Premium

Sportmedisch onderzoek en
blessureconsulten. Sportkeuringen
vallen ook onder sportmedisch
onderzoek

Max. € 75,- per kalenderjaar

Maximaal € 114,- per 2 kalenderjaren

Wij vergoeden een sportmedisch
onderzoek bij een Sportmedische
instelling (aangesloten bij de FSMI).
Tevens wordt eenmalig een
vergoeding gegeven voor de
inschrijfkosten van een fitnessclub.

Geen vergoeding
100% maximaal, € 100 per kalenderjaar

Let op: De (beroeps)keuring voor een
duiker, piloot, zweefvlieger en
ballonvaarder worden niet vergoed.

Het sportmedisch onderzoek en de
blessureconsulten worden uitgevoerd
door een Sport Medisch Instituut
(SMI), Sport Medisch Centrum (SMC)
of Sport Medisch Adviescentrum
(SMA) die voldoet aan de onafhankelijke kwaliteitscriteria die zijn
vastgesteld door de Stichting
Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Geen vergoedingen

Bewuzt

C4Me+
C4Me++
C4Me+++
C4Me

Blessure- of herhalingsconsult door een
sportarts in een Sportmedische
Instelling.

maximaal € 130,- per verzekerde per
kalenderjaar

Sportmedisch onderzoek
C4Me+
C4Me++
C4Me+++

Basis
Ideaal
Comfort

CZ

100% maximaal, € 100 per kalenderjaar
100% maximaal, €200 per kalenderjaar

Zorg Premium Plus

U heeft recht op deze vergoeding als
het advies wordt gegeven door een
sportarts (of iemand die onder zijn
verantwoordelijkheid werkt) die werkt
bij een door Azivo erkende instelling.

De consulten en/of keuringen moeten
worden uitgevoerd door een
geregistreerd sportarts in sportgeneeskundig gespecialiseerde centra
(Sport Medische Adviescentra, Sport
Geneeskundige Afdelingen).

Sportmedisch onderzoek en fitness
Besured

Opmerking

Excellent
Supertop
Plus
Jongeren
Gezin
50+

maximaal € 100,- per verzekerde per 2
kalenderjaren

Sportmedisch advies
Wij vergoeden:
• sportmedische behandelingen;
• sportkeuringen;
• radiologisch en laboratoriumonderzoek;
• sportmedische consulten en
sportmedisch onderzoek.

€ 60,- per jaar

100%

€ 115,- per jaar

De Sportmedische Instelling moet zijn
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
Wij vergoeden niet de kosten van een
(verplichte) sportkeuring of
sportmedisch onderzoek die wordt
uitgevoerd door een sportarts ter
beoordeling van de individuele
gezondheid en geschiktheid van de
verzekerde om een specifieke sport
uit te oefenen of om
toegelaten te worden tot een
sportopleiding.
De sportarts die werkt in een SMA of
SMI, die is aangesloten bij de
Federatie van Sportmedische
Instellingen (FSMI).
Uitzondering: voor een sportduik-medische keuring is de zorgverlener een
arts, geregistreerd als SCAS-gecertificeerd sportduikerarts. Hij voert een
sportduikmedische keuring uit volgens
de wetenschappelijke gestelde eisen
van de Nederlandse Vereniging voor
Duikgeneeskunde.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Budget

CZ Direct

Vergoeding voor
Onder sportmedisch advies verstaan
wij sportmedische behandelingen,
sportkeuringen, sportmedisch consult
en sportmedisch onderzoek.

€ 75,- per jaar

Basic

€ 100,- per jaar

Extra

€ 200,- per jaar

Aanvulling Uitgebreid

Sportmedisch onderzoek en
blessureconsulten

Optimaal

Standaard
Extra
Optimaal
AV Standaard voor
Zorgprofessionals

• Volledig, eenmaal per 24
maanden voor een sportmedisch
onderzoek.
• Volledig voor blessureconsulten.
• Volledig, eenmaal per 12
maanden voor een sportmedisch
onderzoek.
• Volledig voor blessureconsulten.

De Amersfoortse

De Friesland
verzekeraar

Vergoeding

Sportarts/SMA
Let op:
De kosten van rijbewijs-, vliegers- of
duikerskeuringen worden niet
vergoed.
Ook heeft u geen recht op vergoeding
voor prestatiebegeleiding of een
cursus.

Opmerking
Je krijgt de kosten van sportmedisch onderzoek alleen vergoed
als het advies wordt gegeven door
een sportarts (of therapeut die onder
verantwoordelijkheid van een
sportarts werkt) die werkt bij een
sportmedisch adviescentrum of een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen.
De sportarts is geregistreerd als
gecertificeerd sportduikerarts C of D
in het register van de Nederlandse
Vereniging voor Duikgeneeskunde. .
Hij voert een sportduikmedische
keuring uit volgens de
wetenschap-pelijke gestelde eisen
van de NVD.
Het onderzoek of de consulten
dienen te worden uitgevoerd in een
Sport Medisch Adviescentrum
(SMA), een Sport Medisch Instituut
(SMI) of een Sport Medisch Centrum
(SMC).
Zowel SMA, SMI als SMC dienen te
voldoen aan de onafhankelijke
kwaliteitscriteria Actoren in de
Sportgezondheids-zorg (SCAS).
Onder sportmedisch onderzoek kan
ook een sportkeuring worden
verstaan.
U kunt terecht bij een sportarts
werkzaam in een Sport Medisch
Adviescentrum (SMA) of Sportmedische Instelling (SMI).
Het SMA of de SMI moet beschikken
over een SCAS-certificering.

Maximaal € 250,- per kalenderjaar

AV Optimaal voor
Zorgprofessionals
AV Frieso

Basis

De Goudse

Sportadviezen
(m.u.v. licentiekeuringen)

100% Max. €50,- per kalenderjaar

Uitgebreid

100% Max. €100,- per kalenderjaar

Totaal
Top

100% Max. €250,-

Zorgverzuimmodule

Een sportgeneeskundig onderzoek
om de lichamelijke conditie en
gezondheid vast te stellen.
Onderzoek om verzekerde inzicht te
geven in mogelijke andachtspunten

Max. € 150,- voor maximaal één
onderzoek per twee kalenderjaren.

Het sportmedisch adviescentrum
moet erkend zijn door de Federatie
van Sportmedische Instellingen.

Het sportgeneeskundig onderzoek
moet uitgevoerd worden door een
sportarts die werkzaam is in een
sportmedisch adviescentrum
erkend door de Federatie van
Sportmedische Instellingen.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Start
Extra
Compleet
Comfort

Delta Lloyd

Vergoeding voor
Sportmedische behandelingen,
sportkeuringen,
röntgen- en laboratoriumonderzoek,
sportmedische consulten en
sportmedisch onderzoek.

Vergoeding

€ 100,- per jaar

€ 150,- per jaar

Top

€ 200- per jaar

Zilver

€ 75,- per jaar

Delta Lloyd Zorg 1

€ 60,- per jaar

Delta Lloyd Zorg 2

€ 115,- per jaar

Sportmedisch onderzoek en
blessureconsulten

Ditzo

ZorgBest

Top

DSW
zorgverzekering

Let op: De (beroeps)keuring voor
duiker, piloot, zweefvlieger en
ballonvaarder worden niet vergoed.

Sport medisch onderzoek of
blessure consult bij een Sport
medisch advies centrum

Student

Plus
Energiek
Top

Sportmedische onderzoeken en
(sportblessure)consulten.
Let op: keuringen, zoals een
rijbewijs-, vliegers-, ballonvaarders-,
en Duikerskeuring worden niet
vergoed.

100%, tot een maximum van € 250
per 2 kalenderjaren.

Opmerking
De sportarts, die is ingeschreven als
sportarts in het betreffende register
bij de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialismen volgens
de Wet BIG en werkt in een
Sportmedisch Adviescentrum (SMA)
of sportmedische instelling (SMI), die
is aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
Uitzondering: voor een sportduikmedische keuring is de zorgverlener
een arts, die geregistreerd is als
SCAS-gecertificeerd sportduikerarts.
Hij voert een sportduikmedische
keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de
Nederlandse Vereniging voor
Duikgeneeskunde.
Tevens worden er vergoedingen
gegeven voor therapeutische
sportbraces.
Het sportmedisch onderzoek en de
blessureconsulten worden
uitgevoerd door een Sport Medisch
Instituut (SMI), Sport Medisch
Centrum (SMC) of Sport Medisch
Adviescentrum (SMA) dat voldoet
aan de onafhankelijke kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld door de
Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidszorg (SCAS).

60% van de kosten
Vergoed wordt 100% van de kosten van
een sportmedisch onderzoek of
blessureconsult via de SGZ Gezondheid
& Zorg. Vergoed wordt 60% van de
kosten van een sportmedisch onderzoek
of blessureconsult bij een Sport Medisch
Adviescentrum. Maximaal 1 consult per
kalenderjaar.

Maximaal €125,- per kalenderjaar

Je kunt terecht bij een sportmedische instelling die is aangesloten bij
de Federatie van Sportmedische
Instellingen (FSMI).

Maximaal € 250,- per kalenderjaar

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor

Vergoeding

Sportmedisch onderzoek/
sportmedische keuringen, blessure
consults, vervolgbehandelingen en
sportmassage

FBTO

Module Extra Zorg

Gezond leven
Verzekering

Max. € 150,- per verzekerde per
kalenderjaar

De behandeling, sport medisch
onderzoek/sportmedische keuringen,
blessure consults en vervolgbehandelingen moet uitgevoerd worden door
een sportarts bij een Sportmedisch
Advies Centrum (SMA), een Sport
Medisch Centrum (SMC) of een Sport
Geneeskundg Adviescentrum (SGA).
De SMA, SMC of SGA moet lid zijn
van de Federatie van Sportmedische
Instellingen. De sportmassage dient
uitgevoerd worden door een
sportmasseur, die een licentie bezit
van de NGS (Nederlands
Genootschap voor Sportmassage) of
NESM (Nederlandse
Examen Stichting Sportverzorging en
Massage).

Geen compleet vergoedingenoverzicht beschikbaar
Aanvullend 1
Aanvullend 2
Aanvullend 3

Hema

Sportmedisch Advies
• Basis Sport Medisch onderzoek SMI.
• Basisplus Sportmedisch onderzoek
SMI.
• Groot Sportmedisch onderzoek SMI.
• Behandeling en advisering voor
sporters met een chronische
blessure. Ook voor sporters met
vragen over schoeisel, voeding,
training en alle andere medische
problemen in relatie met sportbeoefening.
• Sportkeuring
Sports medical examination and
(sports injury) consults

Plus

HollandZorg
Top

Jong

IAK

Opmerking

Medical check-ups like those intended
for driving licence renewals,
balloonists, pilots and divers will not
fall under a sports medical
examination
Sportmedisch advies /
sportgeneeskunde

€ 100,-

€ 250,-

a maximum of € 125,per calendar year

U heeft recht op deze vergoeding
als het advies wordt gegeven door
een sportarts (of iemand die
onder zijn verantwoordelijkheid
werkt) die werkt bij een door de
zorgverzekeraar erkende
instelling.

You may obtain sports medical
advice from a sports medical
institution that is affiliated to the
Federation of Sports Medical
Institutions (Federatie van
Sportmedische Instellingen
(FSMI).

a maximum of € 250,per calendar year

€ 200,- pp/jaar

Compact

€ 100,- pp/jaar

Compleet

€ 150,- pp/jaar

Extra Compleet

€ 200,- pp/jaar

Comfort

€ 200,- pp/jaar

Behandelingen, consulten en
sportkeuringen door een sportarts
die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen
(FSMI).

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Ik-Zorg Goed

Vergoeding voor
Sportmedisch advies/
Sportgeneeskunde

Ik!

Sportarts:
blessure- en herhalingsconsult
Sportkeuring

IZA

IZA
Gezond samen

MeerHockey

Behandelingen, consulten en
sportkeuringen door een sportarts die
werkzaam is bij een sportmedische
instelling die aangesloten is bij de
Federatie van Sportmedische
Instellingen (FSMI).

€100% door sportarts
€ 100,- extra per persoon per jaar
€ 100,- extra per persoon per 2 jaar

Sportmedisch advies
(aanvullende diagnostiek)

75% tot € 150,- per persoon per jaar

Basic
Classic
Perfect

Sportgeneeskundige hulp

Extra zorg 1

Sportgeneeskundige hulp

Max. € 75,- per kalenderjaar

Max. € 100,- per jaar

Extra zorg 2

Max. € 125,- per jaar

Extra zorg 3

Max. € 250,- per jaar

Extra zorg 4

Max. € 250,- per jaar

Classic Comfort

Max. € 75,- per jaar

Onderverdeeld in
collectiviteiten per
gemeenten

Zorg voor de Zorg
IZZ

Budget Preventie:
€ 100,- per persoon per jaar

Sportmedisch onderzoek
(geen verplichte sportkeuring)

Sportarts: blessure- of herhalingsconsult

IZA Cura

Opmerking

Budget Preventie:
€ 200,- per persoon per jaar

Ik-Zorg Beter

Interpolis

Vergoeding

ZvZ Extra 1
ZvZ Extra 2
ZvZ Extra 3

Sportmedisch onderzoek: geen
verplichte sportkeuring

Sport Medisch Advies per 2 jaar
Behandelingen, consulten en
sportkeuringen.

2 x per persoon per kalenderjaar
1 x per persoon per 2 kalenderjaren
Basisonderzoek € 85
Basisonderzoek Plus € 100
Groot Onderzoek € 135
Volledige vergoeding eigen betaling
mits via Sportmedische instelling

€ 150,ten hoogste € 150 per twee
kalenderjaren

Zorg dient geleverd te worden door
een Sportmedische Instelling,
aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen (FSMI).
Tevens bestaan er vergoedingen
voor second opinion, sportsteunzolen, sportmassage, sportbrillen en
–lenzen, sportbraces en sportuitrusting.
Sportarts verbonden aan een instelling
die is aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen (FSMI).
Sportarts verbonden aan een instelling
die is aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen (FSMI).

Het sportmedisch adviescentrum moet
erkend zijn door de Federatie van
Sportmedische Instellingen.
Niet vergoed worden de kosten van een
MRI, een ( verplichte) sportkeuring of
sportmedisch onderzoek dat wordt
uitgevoerd door een sportarts ter
beoordeling van de individuele
gezondheid en geschiktheid van de
verzekerde om een specifieke sport uit
te oefenen of om te worden toegelaten
tot een sportopleiding.
Sportarts die werkzaam is in een
sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.
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Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Extra Verzorgd 1

Menzis Zorg verzorgd
en
Menzis ZorgZo

ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Jongeren verzorgd
GarantVerzorgd 1

Menzis GarantVerzorgd1

GarantVerzorgd 2

Vergoeding voor
Sportmedisch advies:
Basis Sport Medisch onderzoek
SMI;
• Basisplus Sportmedisch onderzoek
SMI;
• Groot Sportmedisch onderzoek
SMI;
• Behandeling en advisering voor
sporters met een chronische
blessure. Ook voor sporters met
vragen over schoeisel, voeding,
training en alle andere medische
problemen in relatie met
sportbeoefening;
• Sportkeuring.

Opmerking

Max. € 100,- per verzekerde per
kalenderjaar (incl. sportkeuringen)

U heeft recht op deze vergoeding als
het advies wordt gegeven door een
sportarts (of iemand die onder
zijn verantwoordelijkheid werkt) die
werkt bij een door Menzis erkende
instelling. Welke dat zijn kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.

€ 150,- per verzekerde per
kalenderjaar (incl. sportkeuringen)
€ 250,- per verzekerde per
kalenderjaar (incl. sportkeuringen)
€ 250,- per verzekerde per kalenderjaar
(inclusief sportkeuringen)

€ 100,- per verzekerde per kalenderjaar

Een sport medisch advies is voor
mensen die willen sporten, een
blessure hebben of klachten hebben
tijdens het sporten. Ook mensen die
willen weten welke sport het beste bij
hen past kunnen een advies krijgen.
U heeft recht op vergoeding indien de
sportarts is aangesloten bij een
instelling die is gecertificeerd door de
Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidszorg (SCAS). Welke
instellingen SCAS gecertificeerd kunt
u vinden op de website van Stichting
Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg.

€ 100,- per verzekerde per
kalenderjaar (incl. sportkeuringen)
€ 150,- per verzekerde per
kalenderjaar (incl. sportkeuringen)
€ 250,- per verzekerde per kalenderjaar
(incl. sportkeuringen)

GarantVerzorgd 3

Menzis ZorgVerzorgd
en
Menzis ZorgPlus

Vergoeding

ZorgPlus budget
ZorgPlus 1
ZorgPlus 2
ZorgPlus 3
ZorgPlus 4

Aanvullend 1
Aanvullend 3

Blessure- of herhalingsconsult of een
Sportmedisch onderzoek

Tot een maximum bedrag van € 114,per 2 kalenderjaren

De Sportmedische Instelling moet zijn
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

Aanvullend 2

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

1 Ster

Sportmedische behandelingen
• sportkeuringen
• sportmedisch consult
• sportmedisch onderzoek,
• röntgen- en laboratoriumonderzoek.

National Academic

Nedasco
A tot Z Zorgverzekering

OHRA verzekering

2 Sterren
3 Sterren

Aanvullend
Extra Aanvullend
Uitgebreid
Jongeren Uitgebreid
Vitaal
Extra Uitgebreid
Compleet

Maximaal € 60,- per kalenderjaar

maximaal € 115,- per kalenderjaar

€ 100,- per jaar.

De sportarts, die is ingeschreven als
sportarts in het betreffende register
bij de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialismen volgens
de Wet BIG en werkt in een
Sportmedisch Adviescentrum
(SMA) of sportmedische instelling
(SMI), die is aangesloten bij de
Federatie van Sportmedische
Instellingen (FSMI).
Uitzondering: voor een sport-duikmedische keuring is de zorgverlener een
arts, die geregistreerd is als
SCAS-gecertificeerd sportduikerarts.
Hij voert een sportduikmedische
keuring uit volgens de
wetenschappelijke gestelde eisen
van de Nederlandse Vereniging voor
Duikgeneeskunde.
Ter informatie: SCAS betekent
Stichting CertificeringActoren in de
Sportgezondheidszorg.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Extrafit

Vergoeding voor
Beweegzorg: therapie
voor houding en beweging

Benfit

Vergoeding

Opmerking

Max. € 100,- voor sportarts

Een in Nederland gevestigde arts,
geregistreerd als sociaalgeneeskundige volgens de Wet BIG in het daartoe
aangewezen register. De sportarts is
opgeleid in de sociale geneeskunde
en houdt praktijk als sportarts.
Behandelingen door een sportarts:
Een beweegprogramma volgens de
methode van CytoFys, OncoMove of
Sportplan Tegenkracht tijdens een
chemotherapiebehandeling. Het
beweegprogramma is voorgeschreven
door de behandelend arts en een
fysiotherapeut of Sport Medisch
Adviescentrum verzorgt de
begeleiding.

Max. € 500,- per kalenderjaar,
gezamenlijk voor chiropractie,
osteopathie, manuele therapie
(lid van VMT) en sportarts

Optifit

Max. € 750,- per kalenderjaar,
gezamenlijk voor chiropractie,
osteopathie, manuele therapie
(lid van VMT) en sportarts

Topfit

Max. € 1.000,- per kalenderjaar,
gezamenlijk voor chiropractie,
osteopathie, manuele therapie
(lid van VMT) en sportarts

Superfit

Max. € 1.500,- per kalenderjaar,
gezamenlijk voor chiropractie,
osteopathie, manuele therapie
(lid van VMT) en sportarts

ONVZ

Sportarts
Max € 130,- per kalenderjaar

OZF Achmea

AV Compact
AV Royaal

Sportmedisch onderzoek of
sportkeuring

De Sportmedische Instelling is
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
Voor meer informatie en een
instelling bij u in de buurt kijkt u op:
www.sportzorg.nl.

Max. € 100,- per 2 kalenderjaren

Extra verzorgd 1

Sportmedisch Advies

€ 100,- per verzekerde per kalenderjaar Zie Menzis

Extra verzorgd 2

€ 150,- per verzekerde per kalenderjaar

Extra verzorgd 3

€ 250,- per verzekerde per kalenderjaar

Jongeren Verzorgd

€ 225,- per verzekerde per kalenderjaar
(inclusief sportkeuringen)

PMA

PNO Budget
PNO Extra
PNO
Ziektekosten

Prolife
Basispolis Basic

Geen vergoeding

PNO Jong
PNO Compleet

Blessureconsult bij een Sport
Medisch Adviescentrum

Smallpolis

Blessure- of herhalingsconsult

Mediumpolis

Largepolis

Sportmedisch onderzoek
(geen verplichte sportkeuring)

Max € 150,- per verzekerde per
kalenderjaar

€ 130,- per persoon per jaar

€ 100,- per persoon per 2 jaar

(Zie ONVZ) Het blessureconsult moet
uitgevoerd worden door een Sport
Medisch Adviescentrum.
Kosten van een sportkeuring worden
niet vergoed
De Sportmedische Instelling moet
zijn aangesloten bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen
(FSMI) en/of gecertificeerd zijn door
de Stichting Certificering Actoren in
de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Extra Largepolis

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor

Vergoeding

Periodieke keuring
Promovendum

Maximaal € 114,- per 2 kalenderjaren

Start

Plus

Top

sportmedisch onderzoek en
(sportblessure)consulten.
Wij vergoeden onder Sportmedisch
advies geen keuringen, zoals een
rijbewijs-, vliegers-, ballonvaarders-,
en duikerskeuring.

Standaard
Uitgebreide
Extra Uitgebreide
Stad Holland
Zorgverzekering

Studenten Goed Verzekerd
(Samenwerking met ZK)

Take Care Now

Max. € 125,- per kalenderjaar

Max. € 250,- per kalenderjaar

Blessureconsult of een
sportmedisch onderzoek
Sportkeuring en de kosten van
een blessureconsult

Jongeren AV

Sportmedisch onderzoek of
blessureconsult
Vergoeding voor de sportarts:
blessure of herhalingsconsult

Een sportmedische instelling die is
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI)
mag de zorg verlenen.

De kosten moeten in rekening
worden gebracht door een Sport
Medisch Advies centrum.

Geen vergoeding

Zorg Riant

Extra aanvullend studenten

Sportmedische instelling: een
instelling die is aangesloten bij de
Federatie van Sportmedische
Instellingen (FSMI).

Geen vergoeding

Extra
Salland

Opmerking

60% van de kosten wordt
vergoed
100% maximaal 1 maal per 2
kalenderjaren
100% maximaal €55,per kalenderjaar

100% 1 keer p.p./jaar

Blessureconsult door sportarts bij
een Sportmedische Instellingen
aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen (FSMI).

Tot 2014 was het mogelijk om een TakeCareNow zorgverzekering te nemen. Vanaf 1 januari 2015 bestaat de TakeCareNow zorgverzekering niet meer.
De klanten worden overgezet naar een ander merk van Achmea: Zilveren Kruis.
Excellent

Sportmedisch Onderzoek

100%, max. € 300,- p. 2 jr.

Extra
Prima

100%, max. €100,- p. 2 jr.

Privilege

100%, max. € 225,- p.jr.

Royaal

100%, max. € 150,- p. 2 jr
100%, max. € 100,- p. 2 jr.

Start
Excellent

Zie Avero Achmea

Blessure- herhalingsconsult

100%, max. € 200,- p.jr.

Extra
Prima
Turien en Co

100%, max. € 130,- p.jr.

Privilege
Royaal
Start
VGZ Aanvullend Best

Sportmedisch advies

100%, max. € 500,- p.jr.

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 400,- p.jr.

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. € 200,- p.jr.

VGZ Fit & Vrij pakket

100%, max. € 1.000,- p.jr.

VGZ Gezin pakket

100%, max. € 400,- p.jr.

VGZ Jong pakket

100%, max. € 200,- p.jr.

VGZ Vitaal pakket

Zie VGZ

100%, max. € 500,- p.jr.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor

Vergoeding
Zie VGZ

UnitedConsumers
Jong
Fit & Vrij

€ 200,- pj gezamenlijk
groep Preventie

Behandelingen, consulten en
sportkeuringen.
Het genoemde bedrag is een
budget voor de gezamenlijke groep
Preventie.

Gezin
Univé

Onderdeel van het pakket

Vitaal

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie

Extra Zorgpolis goed

€ 200,- pj gezamenlijk groep Preventie

Extra Zorgpolis beter

€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Extra Zorgpolis best

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie

Extra ZEKUR

Aanvullend Goed
Aanvullend Beter
Aanvullend Best

Het genoemde bedrag is een budget
voor de gezamenlijke groep Preventie

Sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Consult of keuring
Univé ZEKUR

Opmerking

Max. € 200,- per kalenderjaar

Behandelingen, consulten en
sportkeuringen.

€ 200,- pj gezamenlijk groep Preventie

Het genoemde bedrag is een
budget voor de gezamenlijke groep
Preventie.

€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Het consult of de keuring door een
sportarts moeet plaatsvinden in een
Sport Medisch Centrum aangesloten
bij de Federatie van Sport Medische
Instellingen.
Sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie

Jong Pakket

€ 200,- pj gezamenlijk groep Preventie

Fit & Vrij Pakket

Onderdeel van het zorgtegoed

Gezin Pakket

€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Vitaal Pakket

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie

VGZ

MiX Aanvullende Verzekering

€ 750,- pj gezamenlijk groep Preventie
Geen vergoeding

Student
Start

Beweegzorg:
Sportarts

Plus

Beweegzorg:
Therapieën voor houding en beweging

VvAA
Optimaal

Een arts als sportarts ingeschreven in
het Specialistenregister van de
Behandelingen tot maximaal € 100,Koninklijke Nederlandsche
per kalenderjaar.
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst (KNMG). Het register
Gezamenlijk budget, waaronder
behandeling door een sportarts, tezamen wordt beheerd door de
Registratiecommissie Geneeskundig
tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
Specialisten (RGS).
Gezamenlijk budget, waaronder
behandeling door een sportarts, tezamen
tot maximaal € 750,- per kalenderjaar

Top

Gezamenlijk budget, waaronder
behandeling door een sportarts, tezamen
tot maximaal € 1000,- per kalenderjaar

Excellent

Gezamenlijk budget, waaronder
behandeling door een sportarts, tezamen
tot maximaal € 1500,- per kalenderjaar

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
YouCare+

YouCare

Vergoeding voor
Sportmedisch advies

Vergoeding
Max. € 75,- per jaar

YouCare++

Max. € 75,- per jaar

YouCare+++

Max. € 135,- per jaar

Basis Aanvullend
1 t/m 4 sterren

Blessure- of herhalingsconsulten
door een sportarts in een
Sportmedische Instelling.

Maximaal € 130,- per persoon
per kalenderjaar

Sportmedisch onderzoek in een
Sportmedische Instelling.
maximaal € 100,- per persoon per 2
kalenderjaren

Gezond Samen Polis

Blessure- of herhalingsconsult door
sportarts
Sportmedisch onderzoek
Zilveren Kruis Achmea

Sportkeuring

Extra Sport Pakket
.

Sportmedisch advies (aanvullende
diagnostiek) MRI-scan, echografie,
röntgenfoto’s en laboratoriumonderzoek
Bij een sportarts van een
Sportmedische Instelling.
De diagnostiek vindt plaats bij een
centrum dat een contract heeft met
een Sportmedische Instelling.
Second Opinion

Blessure- of herhalingsconsult door
sportarts
Sportmedisch onderzoek
Extra Fit Pakket

Sportkeuring
Aanvullende diagnostiek
Second Opinion

Extra Vitaal Pakket

Opmerking

100% vergoeding

De Sportmedische Instelling moet zijn
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
Voert een sportarts een (verplichte)
sportkeuring of sportmedisch
onderzoek uit om uw individuele
gezondheid en geschiktheid te
beoordelen? En moet dit onderzoek
uitwijzen of u een specifieke
sport kunt uitoefenen of toegelaten
kunt worden tot een sportopleiding?
Dan vergoeden wij de kosten hiervan
niet.
Meer informatie en alle vergoedingen:
http://www.zilverenkruis.nl

€ 100,- per persoon per 2 jaar bij
Sportmedische Instellingen
€ 100,- voor 1 sportkeuring per
persoon per jaar bij Sportmedisch
Instellingen

In het Extra Sportpakket ook
vergoedingen voor sport- en koelbrace,
sportsteunzolen, sportbrillen en
–lenzen. Tevens vergoeding voor een
sportmassage door een sportmasseur.
En korting op een sportuitrusting!

Vergoeding 75% tot maximaal € 150,per persoon per kalenderjaar.

Voert een sportarts een (verplichte)
sportkeuring of sportmedisch
onderzoek uit om uw individuele
gezondheid en geschiktheid te
beoordelen? En moet dit onderzoek
uitwijzen of u een specifieke
sport kunt uitoefenen of toegelaten kunt
worden tot een sportopleiding? Dan
vergoeden wij de kosten hiervan niet.

Volledige vergoeding second opinion
door een sportarts van de
Sportmedische Instellingen: Papendal,
Zeist (FIFA Medical Centre
of Excellence) en
Centrum Topgeneeskunde in Utrecht.

De Sportmedische Instelling moet zijn
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI)
en/of gecertificeerd zijn door
de Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidszorg (SCAS).

100% vergoeding

In het Extra Fit Pakket ook vergoedingen voor
voor sport- en koelbrace, sportsteunzolen en daarnaast korting op sportuitrusting!

€ 100,- per persoon per 2 jaar bij
Sportmedische Instellingen
Geen vergoeding
Geen vergoeding

Nieuw: uw sportarts mag nu ook
verwijzen naar een medisch specialist.

Geen vergoeding

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Vergoedingen Overzicht Sportzorg 2015
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Sure
GeZZin

Zorg en Zekerheid

Sportmedisch Advies;
keuringen, consulten

Vergoeding

Opmerking

100% Max € 120,- per kalenderjaar

De consulten en/of keuringen
moeten worden uitgevoerd door een
geregistreerd sportarts in
sportgeneeskundig gespecialiseerde
centra (Sport Medische Adviescentra, Sport Geneeskundige
Afdelingen).

100% Max € 100,- per kalenderjaar

GeZZin compact

Geen vergoeding

Plus

100% Max € 100,- per kalenderjaar

Basis

Geen vergoeding

Standaard

Geen vergoeding

Top

100% Max € 100,- per kalenderjaar

Totaal

100% Max € 150,- per kalenderjaar

UMC Extra Zorg 1
UMC Extra Zorg 2
Zorgverzekeraar UMC

Vergoeding voor

Behandelingen, consulten en
sportkeuringen

Max. € 55,- per kalenderjaar

UMC Extra Zorg 3

Max. € 125,- per kalenderjaar

UMC Extra Zorg 4

Max. € 500,- per kalenderjaar

Sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die is
aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen (FSMI).

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 375 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

