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Is bewegen gezond? 
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- NEE 

 

 



Inactiviteit gevaarlijker dan 
obesitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beter “Fat and Fit” dan puur afvallen!!! 
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Lage fitheid is slechter dan 
roken 
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Bewegen is gezond 

• Nieuwe Norm Gezond Bewegen 

 
o½ Uur stevig wandelen per dag (jongeren 1 uur) 

o2 x per week krachttraining (jongeren 3 x per week) 

oBeperk de zitmomenten! 

 

• Van niets doen naar 15 minuten beweging per 
dag => enorme gezondheidswinst!!! 
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Is bewegen gezond? 

• Tijdens en vlak na inspanning is het risico op een 
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- NEE 

 

• Risico is 17 x verhoogd 
• Maar nog erg laag! 

• (1 per 1,42 miljoen sporturen, tov 1 per 23 miljoen rust-uren) 

 

 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

Sport is beschermend op de lange termijn 

 

 
 

 

 

Sportbeoefening heeft risico’s op de korte termijn 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

• Trauma risico 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

• Trauma risico 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

• Trauma risico 

• Overbelasting 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

• Trauma risico 

• Overbelasting 

 

 



Sporten niet altijd gezond 

• Verhoogd risico op hartproblemen 

• Trauma risico 

• Overbelasting 

 

 



Sportkeuring 

• Preventief sportmedisch onderzoek 

 



Sportkeuring 

• Preventief sportmedisch onderzoek 

• Veel verschillende mogelijkheden 
• Verplicht door bond/opleiding 

 



Sportkeuring 

• Preventief sportmedisch onderzoek 

• Veel verschillende mogelijkheden 
• Verplicht door bond/opleiding 

• Risicostratificatie 

 



Sportkeuring 

• Preventief sportmedisch onderzoek 
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Sportkeuring 



Sportkeuring 

• Anamnese 

• Lichamelijk onderzoek 
• Beperkt tot uitgebreid 

• Inspanningstest met ECG 
• Evt met ademgasanalyse 

 



Doel sportkeuring 

• Opsporen risicofactoren blessures of overige 
gevaren bij sporten 
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Sportkeuring 

BSMO (+) 

- Anamnese 

- Uitgebreid 
lichamelijk 
onderzoek 

- Lengte, 
gewicht, vet 

- Zicht 

- Rust-ECG 

- Longfunctie 

GSMO 

- BSMO 

- Inspannings-
test met ECG 

USMO 

- GSMO 

- Ademgas-
analyse 

VO2max 

- Anamnese 

- Beperkt 
lichamelijk 
onderzoek 

- Lengte, 
gewicht 

- Inspannings-
test met 
ECG en 
ademgas-
analyse 



Sportkeuring 

• BSMO <35 jaar 

• > 35 jaar GSMO of USMO of VO2max op fiets 

• VO2max op loopband na eerdere fietstest 

 



Kosten sportarts 

 

Jarenlang  geregistreerd als sociaal geneeskundige, 
maar………    

 

 ……. per 1-7-2014 erkenning als Medisch Specialist               

 



Sportarts = specialist! 

• Per 1 januari 2016 wordt sportgeneeskundige zorg vergoed 
uit het basispakket.  

 

 

 

 

• Patiënten hoeven deze gespecialiseerde zorg dus niet meer 
zelf te betalen (m.u.v. eigen risico) 

• Sportarts kan alle nodige aanvullende diagnostiek zélf 
aanvragen  

  

 



Voor wie is de sportarts 
geschikt? 

ZORGVRAAG; 

(Sporter met): 
• Langdurige klachten van het bewegingsapparaat 

• (onbegrepen) klachten tijdens inspanning 

• Langdurige vermoeidheidsklachten 

• Conditieverbetering bij hartklachten, longklachten en/of 
post-chemo/radiotherapie 

 

• Verwijzing! 



Voor wie is de sportarts nog 
meer geschikt? 

PRESTATIEVERBETERING/CHECK-UP 

• Ademgasanalyse 

• Ik wil graag mijn hartslagzones laten bepalen 

• Is mijn hartslag niet te hoog bij sport? 

• Moet ik aan de voedingssupplementen? 

• Zijn deze sportschoenen wel geschikt? 

• Begeleiding bij voorbereiding Ad6 of marathon 

 

-> Aanvullend pakket! 

 



 

 



 

 



Sportgeneeskunde 

 

• HMC, locatie Antoniushove 
• Dagelijks 08:00 tot 17:00 
 

• SMC Den Haag, Sportcampus Zuiderpark 
• Dinsdagochtend 

• Donderdagmiddag 

 

• www.smcdenhaag.nl / www.haaglandenmc.nl  

• Sportafspraak@haaglandenmc.nl 

• 088-9792445  

 

 

http://www.smcdenhaag.nl
http://www.haaglandenmc.nl


HMC Sportgeneeskunde 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

@MCHSport 
 

www.facebook.com/hmc.sportgeneeskunde 


