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Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2021 

Een deel van de diensten van de sportarts worden vergoed uit de basisverzekering en een deel uit de aanvullende verzekering. Let hier dus 

goed op.  

In dit overzicht zijn alleen de vergoedingen uit de aanvullende verzekering verzameld. Aanvullende verzekeringen die geen vergoedingen voor 

de diensten van de sportarts verstrekken zijn niet in het overzicht opgenomen. 

Basisverzekering 

• Voor iedereen die klachten heeft tijdens sport, beweging of inspanning: klachten aan het bewegingsapparaat, kortademigheid, 

duizeligheid, hoofdpijn, maag-/darmklachten, overtraining, vermoeidheid. 

• Voor iedereen die een chronische aandoening heeft en de conditionele belastbaarheid wil of moet verbeteren. 

Voor deze klachten kun je, na doorverwijzing van de huisarts of specialist, terecht bij de sportarts. 

Aanvullende verzekering 

• Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd.  

Je ervaart geen klachten, maar wilt je prestaties verbeteren of wilt weten of je een sportieve uitdaging wel aankunt. 

• Sportmedische begeleiding (trainingsadvies en individueel trainingsschema o.b.v. uitkomsten sportmedisch onderzoek) 

• Verplichte sportkeuring door een sportbond. 

Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze sportmedische onderzoeken kunnen vanuit de 

aanvullende verzekering worden betaald, mits je deze aanvullende verzekering hebt. Dekt je aanvullende verzekering deze sportmedische 

onderzoeken niet, dan dien je de rekening zelf te betalen.  

  

https://www.sportzorg.nl/sportkeuring-sportmedische-keuring
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Aevitae Plus € 114,- per 2 

kalenderjaren  

Sportmedisch onderzoek: 

consulten en keuringen 

door een sportarts  

 

Er ligt geen zorgvraag 

aan ten grondslag. 

De sportmedische instelling moet 

erkend zijn en voldoen aan de 

eisen van de Federatie Sport 

Medische Instellingen. 

 

 

Extra € 150,- per 2 

kalenderjaren  

Anderzorg 

 

Jong Max € 250,- per 

kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

basis.  

Sportmedisch onderzoek 

basis met ECG. 

Sportmedisch onderzoek 

basis met ECG en 

inspannings-ECG. 

Sportmedische 

begeleiding 

(trainingsadvies en 

individueel 

trainingsschema). 

Sportkeuring (niet voor 

een te volgen 

opleiding/cursus). 

 

Je kri jgt geen vergoeding 

voor prestatiebegeleiding 

of een cursus, maar wel 

voor advies als het wordt 

gegeven door: 

Een sportarts (of iemand die 

onder zi jn verantwoordelijkheid 

werkt). 

De sportarts moet bovendien 

werken bij een Sport Medisch 

Adviescentrum of een Sport 

Medische Instelling. Deze 

instelling moet ook aangesloten 

zijn bij de Federatie van Sport 

Medische instellingen. 

Daarnaast moet de sportarts 

aangesloten zijn bij de SCAS 

(beroepsvereniging). 

Extra Max € 200,- per 

kalenderjaar 

A.S.R. Uitgebreid Eenmaal per 24 maanden Sportmedisch Onderzoek  Het sportmedisch onderzoek 

wordt uitgevoerd door een Sport 

Medisch Adviescentrum (SMA), 

Sport Medisch 

Centrum (SMC) of Sport Medisch 

Instituut (SMI). 

- Zowel SMA, SMC als SMI moeten 

voldoen aan de onafhankelijke 

Optimaal Eenmaal per 12 maanden Sportmedisch Onderzoek 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

kwaliteitscriteria die zijn 

vastgesteld door 

de Stichting Certificering 

Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS).  

- De 24 maanden of 12 maanden 

gaan in op de datum van de 

keuring of het onderzoek. 

- Blessure- en 

herhalingsconsulten, uitgevoerd 

door een sportarts, kunnen 

vergoed worden onder de 

basisverzekering. 

In dat geval is hierop het eigen 

risico van toepassing. 

- De (beroeps)keuring voor een 

duiker, piloot, zweefvlieger en 

ballonvaarder worden niet 

vergoed. 

Toelichting: 

- Sportkeuringen vallen ook 

onder sportmedisch onderzoek. 

- De kosten voor een eventueel 

benodigd sportmedisch 

onderzoek worden niet betaald 

vanuit ‘Begeleiding en  

nazorg bij kanker’. Als u de 

Aanvulling Uitgebreid of 

Aanvulling Optimaal heeft 

afgesloten kan wel een 

vergoeding 

plaats vinden vanuit artikel 4.7 

‘Sportmedisch onderzoek en 

blessureconsulten’.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

AZVZ AV-AZVZ-Comfort 

extra 

100% max. € 150,00  U heeft recht op een 

preventief sportmedisch 

onderzoek en/of 

sportkeuringen. De 

vergoeding geldt per 

kalenderjaar 

Het preventief sportmedisch 

onderzoek en/of sportkeuringen 

moet worden uitgevoerd door 

een geregistreerd 

sportarts in sportgeneeskundig 

gespecialiseerde centra met een 

certificaat van de Stichting 

Certificering Actoren in 

de Sportgezondheidszorg (SCAS).  

AON (IAK) Vitaal 1 onderdeel budget 

preventieve zorg € 200  

  

Vitaal 2 onderdeel budget 

preventieve zorg € 300  

  

Vitaal 3 onderdeel budget 

preventieve zorg € 400  

  

Vitaal 4 onderdeel budget 

preventieve zorg € 500  

  

Besured Love-to-move 

All-in-1 

 

€ 115 per 2 kalenderjaren Sportmedische keuring Let wel: deze pakketten zijn niet 

meer nieuw af te sluiten. Heb je 

dit pakket en voor 2021 niets 

gewijzigd? Dan gelden de 

dekkingen nog steeds voor jou.  

  



 
 

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.  
   5 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

CZ Basis 

Ideaal 

 

€ 100,- per jaar sportkeuringen; 

sportmedisch onderzoek. 

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 gecertificeerd is door 

de Stichting Certificering 

Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS).  

Uitzondering: voor een 

sportmedische duikkeuring 

is de zorgverlener een arts, die: 

geregistreerd is als SCAS-

(Stichting Certificering Actoren in 

de Sportgezondheidszorg) 

gecertificeerd sportduik-

keuringsarts; of 

ECB gecertificeerd is met MED 

(Medical Examiner of Divers) 

level 1. 

Plus 

Top 

Jongeren 

Gezinnen 

50+ 

 

€ 150,- per jaar 

 

 

 

 

 

 

sportkeuringen; 

sportmedisch onderzoek. 

Excellent 

Supertop 

100% 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

CZ direct  Aanvullende 

verzekering 5 

 

€ 150,-- Sportarts Advies  

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

CZ collectief PZP Basis € 100,-- Sportmedisch advies  

Plus € 150,-- 

Jongeren Start € 75,-- 

Jongeren PZp € 150,-- 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

De Amersfoortse Aanvulling start 

Aanvulling extra 

 

geen 

Uitgebreid 

 

100% Voor 

blessureconsulten en 

eenmaal per 24 maanden 

voor sportmedisch 

onderzoek 

Blessureconsult en 

sportmedisch onderzoek 

 

Sportkeuringen vallen ook 

onder sportmedisch 

onderzoek. 

• Het sportmedisch onderzoek 

wordt uitgevoerd door een Sport 

Medisch Adviescentrum (SMA), 

Sport Medisch Centrum 

(SMC) of Sport Medisch Instituut 

(SMI). 

• Zowel SMA, SMC als SMI 

moeten voldoen aan de 

onafhankelijke kwaliteitscriteria 

die zijn vastgesteld door de 

Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS).  

• De 24 maanden of 12 

maanden gaan in op de datum 

van de keuring of het onderzoek.  

• Blessure- en 

herhalingsconsulten, uitgevoerd 

door een sportarts, kunnen 

vergoed worden onder de 

basisverzekering. 

In dat geval is hierop het eigen 

risico van toepassing. 

• De (beroeps)keuring voor een 

duiker, piloot, zweefvlieger en 

ballonvaarder worden niet 

vergoed. 

Optimaal 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

De Friesland 

verzekeraar 

AV Instap, Budget, 

Doorstap, Opstap 

geen 

AV Standaard Maximaal 150,- per 

kalenderjaar 

sportmedisch 

onderzoek/sportkeuring 

Wie mag deze zorg verlenen 

Een sportarts werkzaam in een 

Sport Medisch Adviescentrum 

(SMA) of 

Sportmedische Instelling (SMI). 

Het SMA of de SMI moet 

beschikken over 

een SCAS-certificering. U kunt dit 

controleren via 

scascertificering.nl of 

sportzorg.nl. 

Uitsluitingen: 

De kosten van rijbewijs-, vliegers- 

of duikerskeuringen vergoeden 

wij niet. Ook 

heeft u geen recht op 

vergoeding voor 

prestatiebegeleiding of een 

cursus.  

AV Extra Maximaal 200,- per 

kalenderjaar 

AV Optimaal Maximaal 250,- per 

kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Ditzo ZorgGoed 

ZorgBeter 

Geen vergoeding 

ZorgBest Maximaal € 250  

per 24 maanden 

Sportmedisch onderzoek 

en blessureconsulten 

• Het sportmedisch onderzoek 

wordt uitgevoerd door een Sport 

Medisch Adviescentrum (SMA), 

Sport Medisch Centrum (SMC) of 

Sport Medisch Instituut (SMI).  

• Zowel SMA, SMC als SMI 

moeten voldoen aan de 

onafhankelijke kwaliteitscriteria 

die zijn vastgesteld door de 

Stichting Certificering Actoren in 

de Sportgezondheidszorg (SCAS). 

• De 24 maanden gaan in op de 

datum van de keuring of het 

onderzoek. • Blessure- en 

herhalingsconsulten, uitgevoerd 

door een sportarts, kunnen 

vergoed worden onder de 

basisverzekering. In dat geval is 

hierop het eigen risico van 

toepassing.  

• De (beroeps)keuring voor een 

duiker, piloot, zweefvlieger en 

ballonvaarder worden niet 

vergoed.  

Toelichting:  

• Sportkeuringen vallen ook 

onder sportmedisch onderzoek. 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

DSW Zorgverzekering AV-Compact Geen vergoeding 

AV-Standaard 

AV-Top/AV-Student 60% vergoeding van de 

kosten van een 

sportmedische keuring bij 

een Sport Medisch 

Adviescentrum 

Sportmedische keuring 
Werkgerelateerde keuringen 

worden niet vergoed.Wat zijn Op 

de nota moet duidelijk staan wat 

voor onderzoek of consult heeft 

plaatsgevonden.oo 

De zorg moet worden geleverd 

door een Sport Medisch 

Adviescentrum, aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI).  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

FBTO  

  

Module: Conditie & 

Fitheid 

In 2021 niet meer 

beschikbaar 

  

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

HEMA Aanvullend 1 

 

€ 100 Sportmedisch Advies Onder Sportmedisch Advies 

wordt verstaan: 

 

Basis Sportmedisch Onderzoek, 

Basisplus Sportmedisch 

Onderzoek, 

Groot Sportmedisch Onderzoek, 

Uitgebreid Sportmedisch 

Onderzoek (ook wel 

topsportmedisch onderzoek 

genoemd), 

sportmedische begeleiding 

(trainingsadvies en individueel 

trainingsschema), 

sportkeuring (verplicht gesteld 

door sportbond). 

U kri jgt een Sportmedisch Advies 

vergoed, tot een 

maximumbedrag per 

kalenderjaar 

 

U kri jgt geen vergoeding voor 

een Sportmedisch Advies dat 

nodig is bij een opleiding, het 

uitoefenen van een beroep of 

topsport. 

Aanvullend 2 

Aanvullend 3 

€ 250 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Interpolis 

 

ZorgActief 

 

Zonder Meer 

Meer Zeker 

Zonder Zorgen 

 

! alleen vergoeding 

bij MeerSport 

maximaal € 150 per persoon 

per kalenderjaar 

Sportmedische 

begeleiding 

Voor wie is de vergoeding? 

Bent u lid van de KNHB (Koninklijk 

Nederlandse Hockey Bond)? En 

heeft u een Interpolis ZorgActief 

aanvullende verzekering? Dan 

heeft u en uw meeverzekerde 

gezinsleden recht op de 

onderstaande extra aanspraken 

van de MeerSport.  

 

Wat krijgt u vergoed? 

De kosten van sportmedische 

begeleiding. 

 

Heeft u een verwijzing nodig? 

Er moet vooraf een sportmedisch 

onderzoek door een sportarts zijn 

uitgevoerd in een Sportmedische 

Instelling. 

 

Waar kunt u terecht? 

De Sportmedische Instelling moet 

zijn gecertificeerd door de 

Stichting Certificering Actoren in 

de Sportgezondheidszorg (SCAS). 

U vindt de door de SCAS 

gecertificeerde Sportmedische 

Instellingen via de website 

sportzorg.nl. 

https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
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Interpolis ZorgActief 

 

Zonder Meer 

Meer Zeker 

Zonder Zorgen 

 

! alleen vergoeding 

bij MeerSport 

€ 200 Sportmedische 

onderzoeken sportarts 

Voor wie is de vergoeding? 

Bent u lid van de KNHB (Koninklijk 

Nederlandse Hockey Bond)? En 

heeft u een Interpolis ZorgActief 

aanvullende verzekering? Dan 

heeft u en uw meeverzekerde 

gezinsleden recht op de 

onderstaande extra aanspraken 

van de MeerSport.  

 

Wat krijgt u vergoed? 

Wij vergoeden de volgende 

kosten door een sportarts in een 

Sportmedische Instelling: 

 

een sportmedisch onderzoek; 

een sportkeuring; 

een inspanningsonderzoek. 

Waar kunt u terecht? 

De sportarts of Sportmedische 

Instelling moet zi jn gecertificeerd 

door de Stichting Certificering 

Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS). U 

vindt de door de SCAS 

gecertificeerde Sportmedische 

Instellingen via 

https://www.sportzorg.nl/zoek-

een-sportzorgprofessional  

 

 

 

 

https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

IZA IZA Extra Zorg 

instap 

75,-- U kunt deze vergoeding 

gebruiken voor: 

Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven.  

Sportmedische begeleiding 

Sportkeuring 

U heeft een budget Preventieve 

zorg van € 300 per kalenderjaar.  

Dit budget is voor de kosten van: 

cursussen over het omgaan met 

een chronische aandoening, 

preventieve cursussen, EHBO- en 

reanimatiecursus, valpreventie, 

leeftijlcheck, consult en advies 

voor vrouwen, sportmedisch 

advies. 

100% vergoed tot uw budget op 

is 

IZA Extra Zorg 1 200,-- 

IZA Extra Zorg 2 400,-- 

IZA Extra Zorg 3 400,-- 

IZA Classic Comfort 300,-- 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

IZZ (van CZ) Bijzonder Bewust Geen vergoeding 

75,-- uit het budget voor 

preventie 

sportmedisch advies (uit 

het budget voor 

preventie) 

U kunt deze vergoeding 

gebruiken voor: 

Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een sportarts 

een verantwoord beweeg- en 

sportadvies kan geven 

Sportmedische begeleiding 

Sportkeuring 

Budget voor preventie 

U heeft een budget voor 

preventie. Dit kunt u onder 

andere gebruiken voor een 

sportmedisch advies. 

  

100% vergoed tot uw budget op 

is 

IZZ instap 

IZZ (van VGZ) Zorg voor de Zorg + 

Extra 1 

400,-- Uit het budget voor 

preventie 

Zorg voor de Zorg + 

Extra 2 

Zorg voor de Zorg + 

Extra 3 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Menzis Zorg JongerenVerzorgd 250,--  

(incl. sportkeuringen) 

per kalenderjaar 

Sportmedisch Advies 

Onder sportmedisch 

advies valt: 

 

Basis Sportmedisch 

Onderzoek 

Basisplus Sportmedisch 

Onderzoek (met ECG) 

Groot Sportmedisch 

Onderzoek (met ECG en 

inspannings-ECG) 

Uitgebreid Sportmedisch 

Onderzoek (ook wel 

topsportonderzoek 

genoemd)  

Sportmedische 

begeleiding 

(trainingsadvies en 

individueel 

trainingsschema) 

Sportkeuring (niet als u 

een opleiding/cursus wilt 

volgen). 

 

Alleen gecontracteerde 

zorgaanbieder. 

 

Vergoeding per kalenderjaar 

(ook vergoeding sportkeuring) 

 

U kri jgt geen vergoeding voor 

een sportmedisch advies dat 

nodig is bij een opleiding, het 

uitoefenen van een beroep of 

topsport. Topsport betekent dat 

u de A-status heeft van 

NOC*NSF. 

ExtraVerzorgd 1 100,-- per kalenderjaar 

ExtraVerzorgd 2 150,-- per kalenderjaar 

ExtraVerzorgd 3 

 

 

 

250,-- per kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

National Academic AV-1 Maximaal 200,-- per 

kalenderjaar 

De kosten van 

sportmedisch onderzoek 

en sportmedische 

begeleiding en 

sportkeuringen 

U kri jgt een budget dat u kan 

inzetten voor cursussen, zorg en 

advies. 

 AV-2 Maximaal € 400,-- per 

kalenderjaar 

AV-3 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Nationale 

Nederlanden 

Module Fit 

(alleen voor 

collectief 

verzekerden) 

150,--  Sportmedisch advies  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

OHRA verzekering Module OHRA 

gezond 

150,-- sportmedisch advies heb je de OHRA Zorgverzekering 

Online Gemak? Dan kun je geen 

gebruik maken van de OHRA 

Gezond module. 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

ONVZ Startfit Geen vergoeding 

Benfit Geen vergoeding Sportmedisch onderzoek  

Optifit 50% tot € 200 voor 

sportmedisch 

onderzoek en preventief 

medisch 

onderzoek 

Topfit € 350 voor sportmedisch 

onderzoek 

(50%), preventief medisch 

onderzoek 

(50%) en 

farmacogenetisch 

onderzoek 

(100%) samen 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

PNO zorg Start Geen vergoeding 

Optimaal 50% tot € 200 voor 

sportmedisch 

onderzoek en preventief 

medisch 

onderzoek 

Heeft u een vraag over 

uw conditie, uw 

sportniveau of een 

gezondheidsvraag die 

met sporten te maken 

heeft? 

Dan vergoeden wij:  

• sportmedisch onderzoek  

• sportmedisch- en 

inspanningsadvies 

• sportmedische 

begeleiding 

• preventief medisch 

onderzoek 

• sportkeuring  

 

Top € 350 voor sportmedisch 

onderzoek 

(50%), preventief medisch 

onderzoek 

(50%) en 

farmacogenetisch 

onderzoek 

(100%) samen 

Excellent € 500 voor sportmedisch 

onderzoek (50%), 

preventief medisch 

onderzoek (50%) 

en farmacogenetisch 

onderzoek (100%) samen 

Max. per kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Prolife Small 

Medium 

Large 

Extra large 

200,-- per kalenderjaar 

 

 

een sportmedisch 

onderzoek 

een sportkeuring 

een 

inspanningsonderzoek 

 

U heeft geen verwijzing nodig 

U mag zonder verwijzing een 

afspraak maken bij een 

sportmedische instelling. 

 

Waar kunt u terecht? 

U kri jgt alleen een vergoeding bij 

een sportarts of een 

sportmedische instelling met een 

certificaat van de Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS). 

Deze vindt u op de website 

Sportzorg. 

Promovendum Primair 

Royaal 

Ideaal 

Excellent 

 75,-- per kalenderjaar 

200,-- per kalenderjaar 

400,-- per kalenderjaar 

400,-- per kalenderjaar 

Vergoeding van een 

sportmedisch onderzoek, 

sportmedische 

begeleiding en 

sportkeuringen door een 

sportarts (medisch 

specialist). 

Je kri jgt een budget dat je kan 

inzetten voor cursussen, zorg en 

advies. 

Voor sportmedisch onderzoek, 

sportmedische begeleiding en 

sportkeuringen heb je een 

aanvullende verzekering nodig 

om de kosten vergoed te krijgen. 

Vanaf 2021 valt dit onder het 

preventiebudget. De vergoeding 

per aanvullende verzekering vind 

je in het dekkingsoverzicht.  
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Salland Start 

Extra  

Geen vergoeding 

Plus maximaal € 125,- per 

kalenderjaar 

Sportmedisch advies Keuringen zoals de rijbewijs-, 

ballonvaarders-, vliegers- en 

duikerskeuring, vallen niet onder 

het sportmedisch onderzoek. 

Lees hier over de vergoeding 

van de medische keuring 

rijbewijs. 

 

U kunt terecht bij een 

sportmedische instelling die is 

aangesloten bij de Federatie van 

Sportmedische Instellingen 

(FSMI). Op de website van de 

FSMI vindt u een sportmedische 

instelling bij u in de buurt. Als u 

een nota indient, dan moet 

hierop vermeld staan dat de 

instelling is aangesloten bij de 

FSMI. 

Top maximaal € 250,- per 

kalenderjaar 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Stad Holland 

Zorgverzekering 

Compact AV 

Standaard AV 

Geen vergoeding 

Jongeren AV 100% tot maximaal € 55,00 

per kalenderjaar 

Sportmedische keuring bij 

een Sport Medisch 

Adviescentrum 

Werk gerelateerde keuringen 

worden niet vergoed. 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

 

Op de nota moet duideli jk staan 

wat voor onderzoek of consult 

heeft plaatsgevonden. 

 

De zorg moet worden geleverd 

door een Sport Medisch 

Adviescentrum, aangesloten bij 

Uitgebreide AV 60%  

Extra uitgebreide 

AV 
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de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI).  

 

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Bij 

die zorgverleners met wie het 

Stad Holland niet lukt om tot 

afspraken te komen, zult u in de 

meeste gevallen een nota van 

de zorgverlener meekrijgen. 

Deze nota dient u bij ons in en 

zal door ons vergoed worden, 

voor zover het gehanteerde 

tarief van de zorgverlener niet 

buitensporig hoog is. De 

regelgeving van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) sluit de 

vergoeding van excessieve 

tarieven namelijk uit.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

UMC 

Zorgverzekeraar 

UMC Extra Zorg 

instap 

€ 75 Sportmedisch advies 

Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

Uit het budget voor preventie. 

100% vergoed tot uw budget op 

is. 

Vind een zorgverlener met 

contract in de Zorgzoeker. Zoek 

op 'Sportgeneeskunde' of 

'Sportblessures - 

sportgeneeskunde'. 

UMC Extra Zorg 1 € 200 

UMC Extra Zorg 2 € 300 

UMC Extra Zorg 3 € 400 

Univé Goed € 200 Sportmedisch advies Uit het budget voor preventie 

Beter € 400 

Best € 500 

Unive Zekur Extra ZEKUR Zorg € 200 Sportmedisch advies Uit het budget voor preventie 

VGZ Den Haagpakket 

Den Haagpakket 

AOW 

Zuid-Limburgpakket 

€ 50 per jaar voor 

sportmedisch advies (uit 

het budget voor 

preventie). 

Uit het budget voor preventie 

 

100% vergoed tot het budget op 

is. 

 

Vind een zorgverlener met 

contract in de Zorgzoeker. Zoek 

op 'Sportgeneeskunde' of 

'Sportblessures - 

sportgeneeskunde'. 

Aanvullend goed 

VGZ JongPakket 

Gemeentepakket 

compact 

Rotterdampakket 

compact 

€ 200 

Aanvullend best € 500 

Rotterdampakket 

Werkt goed 

Aanvullend beter 

Zorgt goed 

VGZ GezinPakket 

€ 400 
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Gemeentepakket 

compleet 

Werkt beter 

Zorgt beter 

€ 600 

Werkt best 

Zorgt best 

€ 700 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

VGZ 

Collectief United 

Consumers 

UC Zorg Zeker 1 € 300,-- Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

Uit het budget voor preventie 

 

100% vergoed tot het budget op 

is. 

 

Vind een zorgverlener met 

contract in de Zorgzoeker. Zoek 

op 'Sportgeneeskunde' of 

'Sportblessures - 

sportgeneeskunde'. 

UC Zorg Zeker 2 € 500,-- 

UC Zorg Zeker 3 € 600,-- 
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VvAA 

 

Student, Start, Plus Geen 

Optimaal 50% tot € 200 voor 

sportmedisch onderzoek 

en preventief medisch 

onderzoek 

Max. per kalenderjaar 

Heeft u een vraag over 

uw conditie, uw 

sportniveau of een 

gezondheidsvraag die 

met sporten te maken 

heeft? 

Dan vergoeden wij:  

Sportmedisch-onderzoek 

sportmedisch- en 

inspanningsadvies 

sportmedische 

begeleiding 

preventief medisch 

onderzoek 

sportkeuring 

Er geldt een maximale 

vergoeding per kalenderjaar 

voor alle preventieve 

onderzoeken samen. 

 

Hier kunt u terecht 

• voor preventief medisch 

onderzoek: huisarts of medisch 

specialist 

• voor sportmedisch onderzoek 

en -advies: een sportarts 

• voor een duikkeuring: een 

duikerarts (1 Deze moet in het 

register voor 

sportduikkeuringsartsen van 

SCAS staan, of NICDA 

gecertificeerd zijn) 

Top € 350 voor sportmedisch 

onderzoek (50%), 

preventief medisch 

onderzoek (50%) 

en farmacogenetisch 

onderzoek (100%) samen 

Max. per kalenderjaar 

Excellent € 500 voor sportmedisch 

onderzoek (50%), 

preventief medisch 

onderzoek (50%) 

en farmacogenetisch 

onderzoek (100%) samen 

Max. per kalenderjaar 
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Zie Zo 

Van Zilveren Kruis 

 

Geen vergoeding 

 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Zilveren Kruis 

Achmea 

 

 

Aanvullend 1, 2,3 

en 4 sterren 

Max € 200,-- per 

kalenderjaar 

- sportmedisch onderzoek 

- sportkeuring 

- inspanningsonderzoek 

U kri jgt alleen een vergoeding bij 

een sportarts van een 

sportmedische instelling met een 

certificaat van de Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS). 

Deze vindt u op de website 

Sportzorg. 

Max € 150,-- per 

kalenderjaar 

Sportmedische 

begeleiding 

U kri jgt alleen een vergoeding bij 

een sportarts van een 

sportmedische instelling met een 

certificaat van de Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS). 

Deze vindt u op de website 

Sportzorg. 

 

  

https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
https://www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Zilveren Kruis 

Achmea Collectief 

 

 Bij Zilveren Kruis kan 

men kiezen uit veel 

collectiviteiten. 

Bijvoorbeeld via een 

werkgever.  

 

Ook hebben ze 

collectiviteiten via 

sportbonden of 

ledenorganisaties.  

 

 

 

Heb je een 

aanvullende 

verzekering dan 

krijg je via de 

collectiviteit  meer 

vergoedingen 

omdat u collectief 

verzekerd bent. 

 

De extra 

vergoedingen zijn 

een  

aanvulling op de 

vergoedingen uit 

de door u 

afgesloten 

aanvullende 

verzekering (zie 

hierboven). 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Zorg en Zekerheid 

 

AV-Basis 

AV-Standaard 

AVGeZZinCompact 

Geen vergoeding 

AV-Sure 100% tot maximaal € 120,- preventief sportmedisch 

onderzoek en/of 

sportkeuringen. 

De vergoeding geldt per 

kalenderjaar. 

Wat zijn de voorwaarden voor 

vergoeding? 

Het preventief sportmedisch 

onderzoek en/of sportkeuringen 

moet worden uitgevoerd door 

een geregistreerd 

sportarts in sportgeneeskundig 

gespecialiseerde centra met een 

certificaat van de Stichting 

Certificering Actoren 

in de Sportgezondheidszorg 

(SCAS). De sportmedische 

instelling moet aangesloten zijn 

bij de Federatie van 

Sportmedische Instellingen 

(FSMI). 

AV-Top 

AV-GeZZin 

AV-Plus 

100% tot maximaal € 100,- 

AV-Totaal 100% tot maximaal € 150,- 
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ZorgDirect Start + Extra +++ Geen vergoeding 

Plus +++ maximaal € 125,- per 

kalenderjaar 

U heeft recht op 

vergoeding van 

sportmedisch onderzoek 

en 

(sportblessure)consulten. 

Wij vergoeden onder 

Sportmedisch advies geen 

keuringen, 

zoals een rijbewijs-, vliegers-, 

ballonvaarders-, en 

duikerskeuring. 

 

Een sportmedische instell ing die 

is aangesloten bij de Federatie 

van Sportmedische Instell ingen 

(FSMI) mag de zorg verlenen. Op 

de nota moet 

zijn vermeld dat de instell ing is 

aangesloten bij de FSMI.  

Top ++++ maximaal € 250,- per 

kalenderjaar 

 


