
 
 

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.  
   1 

Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2022 

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 Max € 114,- één keer per 2 

kalenderjaren 

Consulten, keuringen of 

behandeling door een 

sportarts 

De sportmedische instelling moet 

erkend zijn en voldoen aan de 

eisen van de Federatie Sport 

Medische Instellingen 

 

 

Extra Max € 150,- één keer per 2 

kalenderjaren 

Anderzorg Jong  € 250 per kalenderjaar  sportmedisch advies en 

sportkeuring 

De aanvullende verzekeringen 

Anderzorg Jong, Tand, Budget 

en Extra kun je niet meer 

afsluiten. Als je een van deze 

verzekeringen al eerder hebt 

afgesloten, geldt deze 

vergoeding. 

 Extra € 200 per kalenderjaar  

a.s.r. Uitgebreid  100% vergoeding 

(blessureconsult) 

100%vergoeding, 1x per 2 

jaar (sportkeuring) 

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 

Optimaal  100% vergoeding 

(blessureconsult) 

100%vergoeding, 1x per 

jaar (sportkeuring) 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

 

ballonvaarder worden niet 

vergoed. Toelichting: - 

Sportkeuringen vallen ook onder 

sportmedisch onderzoek. 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

AZVZ AV-AZVZ-Comfort 

extra 

75% tot max € 115,- per 

kalenderjaar 

Consulten en/of 

keuringen 

Het preventief sportmedisch 

onderzoek en/of sportkeuringen 

moet(en) 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 Instell ingen 

(FSMI). 

Besured 

miv 2022 via VGZ 

 

    

Bewuzt Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

CZ Basis 

 

Max € 100,- per jaar Sport Medisch Advies: 

- sportkeuringen; 

- sportmedisch onderzoek 

De sportarts: 

werkt in een Sportmedisch 

Adviescentrum of sportmedische 

instelling, die is aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen, of; 

is geregistreerd als SCAS-

gecertificeerd sportduikerarts.  

Plus 

Top 

Jongeren 

Gezinnen 

50+ 

Max € 150,- per jaar 

CZ direct  Aanvullend 5 

 

Max € 150,- per jaar Sport Medisch Advies: 

- sportkeuringen; 

- sportmedisch onderzoek 

De sportarts: 

werkt in een Sportmedisch 

Adviescentrum of sportmedische 

instelling, die is aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen, of; is geregistreerd 

als SCAS-gecertificeerd 

sportduikerarts. 

De Friesland 

verzekeraar 

Alles verzorgd polis 

AV Standaard Max € 150,- per 

kalenderjaar 

Sportmedische keuring 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. 

Wanneer heb ik geen recht op 

vergoeding? 

U heeft geen recht op 

vergoeding van de kosten van 

rijbewijs-, vliegers- of 

duikerskeuringen. Ook heeft u 

geen recht op vergoeding voor 

prestatiebegeleiding of een 

cursus. 
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AV Extra Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

/ sportkeuring 

Uitgevoerd door sportarts 

werkzaam in SMA of SMI dat SCAS 

gecertificeerd is AV Optimaal Max € 250,- per 

kalenderjaar 

De Friesland 

AV Frieso 

AV Frieso 

Compleet 

Max € 200,- per 

kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Ditzo Zorgbest Maximaal € 250, 1x per 2 

jaar. Uitgesloten zijn 

(beroeps)keuringen voor 

duiker, piloot, 

zweefvlieger en 

ballonvaarder 

Sportmedisch onderzoek 

en blessureconsulten 

(sportkeuringen vallen ook 

onder Sportmedisch 

onderzoek) 

 

Voorwaarden: • 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. 

DSW 

Zorgverzekeraar 

AV-Student 60% van de kosten sportmedische keuring bij 

een Sport Medisch Advies 

 

De zorg moet worden geleverd 

door een Sport Medisch 

Adviescentrum, aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI). 

AV-Top 60% van de kosten  

Eucare Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

FBTO  

  

Module: 

Zorg&herstel 

€ 50,- per kalenderjaar Sport-of koelbrace Zorg & Herstel heeft een 

maximale vergoeding van €750,- 

per kalenderjaar. Heb je dit jaar 

al eerder zorg gebruikt uit de 

module? Dan kan het zijn dat je 

het maximum bedrag, of een 

deel van het maximum bedrag 

hebt opgemaakt 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

HEMA Aanvullend 1 

 

Max € 100,- per 

kalenderjaar 

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). 

 

Een Sportmedisch Advies is voor 

mensen die (willen) sporten, een 

blessure hebben of klachten 

hebben ti jdens het sporten en 

willen weten welke sport het 

beste bij hen past. 

Gespecialiseerde instellingen 

bieden diverse 

onderzoekspakketten om hier 

een gedegen advies over te 

geven. De pakketten zijn 

aangepast aan sportintensiteit 

en leeftijd en kunnen onder 

andere bestaan uit een 

hartfi lmpje, longfunctietests, een 

uitgebreid onderzoek van het 

houdings- en 

bewegingsapparaat en een 

inspanningstest. 

 

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.  

U kri jgt geen vergoeding voor 

een Sport Medisch Advies dat 

nodig is bij een opleiding, het 

uitoefenen van een beroep of 

topsport. 

Aanvullend 2 

Aanvullend 3 

Max € 250,- per 

kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

HollandZorg Plus Max € 125,-- per 

kalenderjaar 

sportmedisch onderzoek 

en (sportblessure) 

consulten 

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. Op de 

nota moet vermeld staan dat de 

instelling is aangesloten bij de 

FSMI. 

 

Keuringen zoals de rijbewijs-, 

ballonvaarders-, vliegers- en 

duikerskeuring, vallen niet onder 

het sportmedisch onderzoek. 

Top Max € 250,-- per 

kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

In Twente AV-student 60% vergoeding  Sportmedische keuring Bij een Sportmedisch 

Adviescentrum, aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI) 

AV-Top 

Interpolis 

 

Zorg Actief 

Zonder Meer 

Meer Zeker 

Zonder Zorgen 

Alleen in 

combinatie met 

MeerSport 

Max € 200,- per 

kalenderjaar 

een sportmedisch 

onderzoek; 

een sportkeuring: 

een 

inspanningsonderzoek 

 

 

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. 

Max € 100,- per 

kalenderjaar 

Dynamische 

fietspositiemeting 

50% tot maximaal € 50 ,- per 

kalenderjaar 

Sportmasseur Door SCAS gecertificeerde 

sportzorgmasseur.  

Max € 100,- per 

kalenderjaar 

Psychologische 

(sport)begeleiding 

Door een SCAS gecertificeerde  

sportpsycholoog  

1 online coachingstraject 

van Fysiorunning 

Hardloopcoaching bij 

blessures 

 

1 keer tot € 50,- per 2 

kalenderjaren 

Sport- of koelbrace  

Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Podotherapie/podologie/ 

podoposturale therapie 

en/of (sport)steunzolen 

 

IZA IZA Extra Zorg 

Instap 

Max € 75,- per kalenderjaar Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

Vergoeding uit het budget voor 

preventie. 

Door zorgverlener met contract. 

IZA Extra Zorg 1 Max € 200,- per 

kalenderjaar 

IZA Extra Zorg 2 

IZA Extra Zorg 3 

Max € 400,- per 

kalenderjaar 
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IZA Classic Comfort Max € 300,- per 

kalenderjaar 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

IZZ (van CZ) Zorg voor de Zorg Max € 200,00  Sportmedisch advies Uit het budget voor preventie 

 

 

IZZ (van VGZ) Zorg voor de Zorg  Max € 400,00  Sportmedisch advies Uit het budget voor preventie 

Jaaaaah Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  

Just (van CZ) Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen. 
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Menzis Zorg JongerenVerzorgd Max € 250,- per 

kalenderjaar 

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). 

 

Een Sportmedisch Advies is voor 

mensen die (willen) sporten, een 

blessure hebben of klachten 

hebben ti jdens het sporten en 

willen weten welke sport het 

beste bij hen past. 

Gespecialiseerde instellingen 

bieden diverse 

onderzoekspakketten om hier 

een gedegen advies over te 

geven. De pakketten zijn 

aangepast aan sportintensiteit 

en leeftijd en kunnen onder 

andere bestaan uit een 

hartfi lmpje, longfunctietests, een 

uitgebreid onderzoek van het 

houdings- en 

bewegingsapparaat en een 

inspanningstest. 

 

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.  

U kri jgt geen vergoeding voor 

een Sportmedisch Advies dat 

nodig is bij een opleiding, het 

uitoefenen van een beroep of 

topsport. 

ExtraVerzorgd 1 Max € 100,- per 

kalenderjaar 

ExtraVerzorgd 2 Max € 150,- per 

kalenderjaar 

ExtraVerzorgd 3 

 

 

 

Max € 250,- per 

kalenderjaar 
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National Academic 

miv 2022 via VGZ 

    

Nationale 

Nederlanden 

Fit € 150,-- per kalenderjaar 

maximaal  

Sportmedisch Advies Je kri jgt de kosten van een 

sportmedisch advies alleen 

vergoed als de sportarts werkt bij 

een sportmedisch adviescentrum 

of een sportmedische instelling 

die aangesloten is bij de 

Federatie van Sportmedische 

Instellingen.  

Of 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 

wetenschappelijke gestelde 

eisen van de Nederlandse 

Vereniging voor 

Duikgeneeskunde. 
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OHRA verzekering Module OHRA 

gezond 

Max € 150,- per jaar Sport Medisch Advies: 

- sportkeuringen; 

- sportmedisch onderzoek 

Met de module OHRA Gezond 

heb je recht op een vergoeding 

van € 150,- per kalenderjaar voor 

de kosten van sportmedisch 

advies. 

Heb je de OHRA 

Zorgverzekering? Dan is deze 

module automatisch bij jouw 

zorgverzekering inbegrepen. Op 

jouw polis staat bij de 

basisverzekering dat je de 

module OHRA Gezond hebt. 

Let op: 

heb je de OHRA Zorgverzekering 

Online Gemak? Dan kun je geen 

gebruik maken van de OHRA 

Gezond module. 

OHRA heeft contracten met 

ziekenhuizen. Vind hier een 

ziekenhuis bij jou in de buurt. Je 

kunt zoeken op sportarts, 

sportmedisch advies of 

sportgeneeskunde 

Je mag ook naar een ziekenhuis 

waarmee OHRA geen contract 

heeft. Wij vergoeden de 

rekening van zorgverleners 

volledig. Een enkele keer krijgen 

wij een rekening van een 

zorgverlener die onredelijk hoog 

is. De wet bepaalt dat wij deze 

rekening niet mogen vergoeden. 

Gelukkig komt dit bijna nooit 

voor. 

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/zorgverlener


 
 

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.  
   16 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

ONVZ Startfit 

Benfit 

Optifit 

Topfit 

Elk jaar 1 check-up Gezondheidscheck-up / 

sportcheck-up 

Alleen via de ZorgConsulent 

Optifit 

 

€ 200,-- voor sportmedisch 

onderzoek (50%) en 

preventief medisch 

onderzoek (50%) samen 

Bij sportmedisch 

onderzoek kunt u 

bijvoorbeeld uw conditie 

laten onderzoeken of 

persoonlijk advies krijgen 

om veil ig te sporten. Wij 

vergoeden: 

Sportmedisch onderzoek 

Sportmedisch- en 

inspanningsadvies 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring of 

duikkeuring 

Bij medische reden, uit 

vergoedingen Huisarts, Medisch 

specialist of 

Erfelijkheidsonderzoek. 

Hier kunt u terecht: voor 

sportmedisch onderzoek en -

advies: een sportarts 

 

Topfit 

 

€ 350,-- voor sportmedisch 

onderzoek (50%), 

preventief medisch 

onderzoek (50%) en 

farmacogenetisch 

onderzoek (100%) samen 

Superfit € 500,-- voor sportmedisch 

onderzoek (50%), 

preventief medisch 

onderzoek (50%) en 

farmacogenetisch 

onderzoek (100%) samen 
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PNO zorg Optimaal € 200 voor sportmedisch 

onderzoek (50%) en 

preventief medisch 

onderzoek (50%) samen 

Max. per kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

Bij sportmedisch 

onderzoek kunt u 

bijvoorbeeld uw conditie 

laten onderzoeken of 

persoonlijk advies krijgen 

om veil ig te sporten. Wij 

vergoeden: sportmedisch 

onderzoek sportmedisch- 

en inspanningsadvies 

sportmedische 

begeleiding sportkeuring 

of duikkeuring. 

Er geldt een maximale 

vergoeding per kalenderjaar 

voor alle preventieve 

onderzoeken samen. 

Hier kunt u terecht voor 

sportmedisch onderzoek en -

advies: een sportarts voor een 

duikkeuring: een duikerarts2 

 

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 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Prolife Small 

Medium 

Large 

Extra large 

Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

Sportkeuring 

Inspanningsonderzoek 

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 van 

SCAS. 

Promovendum 

Miv 2022 via VGZ 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Salland Plus Max € 125,-  per 

kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

en 

(sportblessure)consulten 

 

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. 

 

Wij vergoeden onder 

Sportmedisch advies geen 

keuringen, zoals een ri jbewijs-, 

vliegers-, ballonvaarders-, en 

duikerskeuring 

Top Max € 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.  
   19 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Stad Holland 

Zorgverzekering 

Jongeren AV 100% vergoeding van de 

kosten, tot maximaal € 

55,00 per kalenderjaar 

Sportmedische keuring De zorg moet worden geleverd 

door een Sport Medisch 

Adviescentrum, aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI). 

NB werk gerelateerde keuringen 

worden niet vergoed. 

Uitgebreide AV 

Extra uitgebreide 

AV 

60% vergoeding van de 

kosten  

UMC 

Zorgverzekering 

UMC Extra Zorg 

Instap 

€ 75, per jaar  Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

uit uw budget voor preventie 

UMC Extra Zorg 2 € 200 per jaar  

UMC Extra Zorg 2 € 300 per jaar 

UMC Extra Zorg 3 € 400 per jaar 

Univé Instap € 75,- per jaar Sportmedisch advies Uit het budget voor preventie 

Goed € 200,- per jaar 

Beter € 400,- per jaar 

Best € 500,- per jaar 

VGZ Aanvullend goed € 200,- per kalenderjaar Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

Uit het budget voor preventie  

Aanvullend beter € 400,- per kalenderjaar 

Aanvullend best € 500,- per kalenderjaar 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

VvAA Optimaal € 200 voor sportmedisch 

onderzoek (50%) en 

preventief medisch 

onderzoek (50%) samen 

Max. per kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

Bij sportmedisch 

onderzoek kunt u 

bijvoorbeeld uw conditie 

laten onderzoeken of 

persoonlijk advies krijgen 

om veil ig te sporten. Wij 

vergoeden: sportmedisch 

onderzoek sportmedisch- 

en inspanningsadvies 

sportmedische 

begeleiding sportkeuring 

of duikkeuring 

Hier kunt u terecht: 

voor sportmedisch onderzoek en 

-advies: een sportarts voor een 

duikkeuring: een duikerarts2 

Niet vergoed: 

onderzoek dat u voor of via uw 

werkgever of sportvereniging 

laat doen 

Andere vergoedingen Wilt u 

weten hoe het met uw fitheid of 

algemene gezondheid is? Dan is 

er vanaf Start een jaarlijkse 

vergoeding voor een 

gezondheids- of sportcheck-up 

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 

Zekur Extra Zekur Zorg Max € 200,00 per jaar  Sportmedisch advies Uit uw budget voor preventie 

Zie Zo Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  
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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).  

 

U mag zonder verwijzing een 

afspraak maken bij een 

sportmedische instelling. 

Zie website Zilveren Kruis hoe 

rekening in te dienen 

Max € 150,- per 

kalenderjaar 

Sportmedische 

begeleiding  

De vergoeding is voor 

mensen die een 

sportmedisch onderzoek 

kregen. 

Max € 120,- per 

kalenderjaar 

Voedingsvoorlichting en 

advisering op het terrein 

van voedingen en 

eetgewoonten zonder 

medisch doel 

De sportdiëtist moet zi jn 

gecertificeerd door de Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS).  

€ 50 per kalenderjaar  Voor één sport- of 

koelbrace 

 

Aanvullend 3 

sterren 

€ 150 waaronder  

1 paar (sport) 

steunzolen 

Behandeling door 

(sport)podotherapeut en 

(sport)steunzolen 

Ga voor sporttherapie en 

sportsteunzolen naar een 

sporttherapeut die 

gecertificeerd is door Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg. Voor 

sportsteunzolen kunt u ook naar 

leverancier die lid is van het 

VSO-Netwerk. 

Aanvullend 4 

sterren 

€ 200 waaronder  

1 paar (sport) 

steunzolen 

 

Vervolg ‘Zilveren Kruis Achmea’ op volgende pagina.  



 
 

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.  
   22 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Zilveren Kruis  

Nationale 

TopsportPolis voor 

topsporters 

Topsport - Zilveren Kruis 

 

VERZEKERAAR  HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Zorg en Zekerheid AV-Sure 100%, tot max € 120 ,- blessureconsult, 

beweegadvies, 

sportmedisch onderzoek 

of een sportkeuring. 

U kunt zonder verwijzing naar 

een geregistreerd sportarts in 

een sportgeneeskundig 

gespecialiseerd centrum. 

U vindt bijvoorbeeld 

sportmedische adviescentra of 

sport geneeskundige afdelingen 

van een ziekenhuis via 

Sportzorg.nl. 

 

AV-Top 

AV-GeZZin 

AV-Plus 

100%, tot max € 100 ,- 

AV-Totaal 100%, tot max € 150 ,- 

Zorg Direct Plus € 125,- Sportmedisch advies is 

advies aan sporters vanuit 

een sportmedische 

instelling. Daar wordt 

gekeken naar hoe 

geschikt ji j bent om te 

sporten. Sporters met 

vragen kunnen terecht bij 

een sportarts. 

Wij vergoeden onder 

Sportmedisch advies geen 

keuringen, zoals een ri jbewijs-, 

vliegers-, ballonvaarders-, en 

duikerskeuring. 

Sportmedische instellingen die 

zijn aangesloten bij de Federatie 

van Sportmedische Instell ingen 

(FSMI) mogen sportmedisch 

advies geven. Kijk op de website 

van de FSMI om een 

sportmedische instelling bij jou in 

de buurt te vinden. Op de nota 

moet vermeld worden dat de 

instelling is aangesloten bij de 

FSMI 

Top  € 250,- 

 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering/campagne/topsport

