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Overzicht vergoedingen sportmedische zorg uit de aanvullende verzekering 2023 

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


 
 

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.  
   2 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

 

Aevitae Prettig € 125,- Per kalenderjaar Sportmedisch 

onderzoeken en 

sportkeuringen door een 

sportarts in een 

sportmedische instelling  

De sportmedische instelling moet 

erkend zijn en voldoen aan de 

eisen van de Federatie Sport 

Medische Instellingen. 

Er ligt geen zorgvraag aan ten 

grondslag. 

Sportkeuring 

Dit betreft door de sportbond 

verplicht gestelde 

sportkeuringen voor beoefening 

van de betreffende sport of door 

de 

opleiding verplichte sportkeuring 

voor toelating tot 

(sport)opleiding. 

Sportmedisch onderzoek 

Verrichten van een (algemene 

en sportspecifieke) anamnese, 

lichamelijk onderzoek en 

(sportspecifiek/aanvullend) 

onderzoek van het houdings- en 

bewegingsapparaat, het 

cardiovasculair systeem en de 

longen om een gericht en 

verantwoord beweeg- en 

sportadvies aan (beginnende) 

sporters te kunnen geven. 

Prima € 125,- Per kalenderjaar 

Populair € 250,- Per kalenderjaar 

Ruim € 250,- Per kalenderjaar 

Prettig  1 Podo(posturaal)therapie 

en sportpodotherapie. 

Hieronder wordt verstaan: 

behandelingen van 

voetafwijkingen, huid- en 

nagelaandoeningen, of 

problemen aan het steun- 

en bewegingsapparaat 

Door 

1 voor behandelingen onder 

omschrijving, punt 1: 

podo(posturaal)therapeut of 

sportpodotherapeut. 

2 voor behandelingen onder 

omschrijving, punt 2: podoloog. 

Prima €   70,00 per kalenderjaar  

Populair € 100,00 per kalenderjaar 

Ruim € 150,00 per kalenderjaar  
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die voortvloeien uit de 

voeten. 

2 Podologie. 

3 1 paar steunzolen of 

sportsteunzolen (en 

reparatie daarvan) die de 

gewrichten, banden en 

kapsels van de voet 

ondersteunen. 

3 voor punt 3: steunzolen of 

sportsteunzolen dienen geleverd 

te worden door een 

orthopedisch(e) schoenmaker(ij) 

of 

werkplaats, of podotherapeut.  

Verwijzing dient te geschieden 

door huisarts, medisch specialist 

of, in geval van 

(sport)steunzolen, door een 

podotherapeut. 

Anderzorg Jong  € 250 per kalenderjaar  sportmedisch advies en 

sportkeuring 

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 

 Extra € 200 per kalenderjaar  
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iemand die onder zijn 

verantwoordelijkheid werkt) die 

werkt bij een door Anderzorg 

erkende instelling. Welke dat zi jn 

kunt u vinden op 

anderzorg.nl/zorgvinder.  

 

Let op 

U kri jgt geen vergoeding voor 

een Sportmedisch Advies dat 

nodig is bij een opleiding, het 

uitoefenen van een beroep of 

topsport. 

AON Vitaal(+) 

Zorgverzekering 

Vitaal 1(+) Max € 300,- per 

kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek: 

Vergoeding van de kosten 

van een sportmedisch 

onderzoek, sportkeuring 

en/of 

inspanningsonderzoek 

 

Sportmedische 

begeleiding: 

Vergoeding van de kosten 

van sportmedische 

begeleiding 

(trainingsadvies en 

individueel 

trainingsschema op basis 

van de uitkomsten van 

het sportmedisch 

onderzoek)   

Uit het budget voor preventie.  

Deelname wordt verrekend tot 

het maximale bedrag van het 

preventiebudget. 

De sportarts of sportmedische 

instelling moet zijn gecertificeerd 

door de Stichting Certificering 

Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS-I). U 

vindt de door de SCAS-I 

gecertificeerde sportmedische 

instellingen via de website 

sportzorg.nl/zoek-een-

sportzorgprofessional 

Vitaal 2(+)  Max € 500,- per 

kalenderjaar 

Vitaal 3(+)  Max € 600,- per 

kalenderjaar 

Vitaal Premium(+)  Max € 700,- per 

kalenderjaar 

Vitaal Senior  Max € 700,- per 

kalenderjaar 

AON Uniek 

Zorgverzekering 

Jong   Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Sport Medisch Advies: 

Behandelingen, consulten 

en sportkeuringen door 

een sportarts die 

Uit het budget voor preventie.  

Deelname wordt verrekend tot 

het maximale bedrag van het 

preventiebudget. 
Compact (55+)  Max € 100,- per 

kalenderjaar 
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  werkzaam is bij een 

sportmedische 

instelling die aangesloten 

is bij de Federatie van 

Sportmedische 

Instellingen (FSMI). 

Compleet  Max € 150,- per 

kalenderjaar 

Extra Compleet  Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Comfort  Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Comfort Plus  Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Aon Asia 

Zorgverzekering 

Aon Asia Basis   

 

100% vergoeding 

Sportmedisch onderzoek: 

Wij vergoeden een 

sportmedisch onderzoek 

éénmaal per vierentwintig 

maanden 

De sportmedische instelling moet 

erkend zijn en voldoen aan de 

eisen van de Federatie Sport 

Medische Instellingen. Het 

sportmedisch onderzoek moet 

worden uitgevoerd in een 

sportmedische instelling. Er ligt 

geen zorgvraag aan ten 

grondslag. 

Aon Asia 

Aanvullend 

Aon Asia 

Uitgebreid 

Aon Asia Extra 

Uitgebreid (Plus) 

A.s.r. Optimaal – niet 

meer af te sluiten 

in 2023 

maximaal één keer per 12 

maanden 

 

voor 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-I). - 

De 24 maanden of 12 maanden 

gaan in op de datum van de 

Uitgebreid maximaal één keer per 24 

maanden 
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  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. 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

AZVZ AV-AZVZ-Comfort 

extra 

100% tot maximaal € 

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(en) worden uitgevoerd 

door een geregistreerd sportarts 

in sportgeneeskundig 

gespecialiseerde centra met een 

certificaat van de Stichting 

Certificering Actoren in de 

Sportgezondheidszorg (SCAS-I). 

De sportmedische instelling moet 

aangesloten zijn bij de Federatie 

van Sportmedische Instell ingen 

(FSMI). 

Een duikkeuring moet worden 

uitgevoerd door een 

sportduikkeuringsarts die bij de 

Nederlandse Vereniging  

voor Duikgeneeskunde (NVD) 

geregistreerd is als Medical 

Examiner of Divers (Level 01 

MED), Diving Medical  
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Physician (Level 02 DMP) of 

Expert in Diving Medicin (Level 03 

EDM). 

Besured via VGZ 

 

    

Bewuzt Bewuzt gezond € 75 per jaar  U kunt deze vergoeding 

gebruiken voor: 

Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

 

Bewust fit U kunt terecht bij de Sportarts.  

Uit het budget preventie. 

 

Vind een zorgverlener met 

contract in de Zorgzoeker. Zoek 

op 'Sportgeneeskunde' of 

'Sportblessures - 

sportgeneeskunde'. 
 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

CZ Basis 

 

Max € 100,- per jaar Sport Medisch Advies: 

- 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-

I). 

Uitzondering: voor een 

sportmedische duikkeuring  

is de zorgverlener een arts, die 

ECB gecertificeerd  

Plus 

Top 

Jongeren 

Gezinnen 

50+ 

Max € 150,- per jaar 

https://www.vgzbewuzt.nl/zorg-regelen/zorgzoeker#/zoeken
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is met MED (Medical Examiner of 

Divers) level 1. 

www.duikgeneeskunde.nl  

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-I-

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. 

 

AV Extra Max € 200,- per 

kalenderjaar 

AV Optimaal Max € 250,- per 

kalenderjaar 
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Ditzo Zorgbest Maximaal € 250,00 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-I). • 

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. 

€ 1.000,00 per jaar  Oncologische 

sportprogramma’s  

• Vergoeding geldt voor 

deelname aan een 

oncologisch 

sportprogramma via de 

programma’s OncoNet, 

Cyto fys of  

Stichting Tegenkracht. 

De kosten voor een eventueel 

benodigd sportmedisch 

onderzoek worden niet betaald 

vanuit ‘Begeleiding en nazorg bij  

kanker’. Als je de ZorgBest hebt 

afgesloten kan wel een 

vergoeding plaats vinden vanuit 

het artikel `Sportmedisch  

onderzoek en 

blessureconsulten`. 
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DSW AV-student 60% van de kosten Sportmedisch onderzoek 

 

Onderzoek bij een Sportmedisch 

Adviescentrum aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI). 

 

AV-Top 

Eucare 

Zie Aevitae 

Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  

 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

FBTO  

  

Module: 

Zorg&herstel 

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

maximale vergoeding van 

€1.500,- 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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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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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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In Twente AV-student 60% vergoeding  Sportmedische keuring Bij een Sportmedisch 

Adviescentrum, aangesloten bij 

de Federatie van Sportmedische 

Instellingen (FSMI) 

Werkgerelateerde keuringen 

worden niet vergoed. 

Op de nota moet duideli jk staan 

wat voor onderzoek of consult 

heeft plaatsgevonden. 

AV-Top 

Interpolis 

Alleen in combinatie 

met MeerSport 

 

Zorg Actief 

Zonder Meer 

Meer Zeker 

Zonder Zorgen 

 

Max € 200,- per 

kalenderjaar 

een sportmedisch 

onderzoek; 

een sportkeuring: 

een 

inspanningsonderzoek 

 

 

 

Waar kunt u terecht? 

De Sportmedische Instelling moet 

zijn gecertificeerd door de 

Stichting Certificering Actoren in 

de 

Sportgezondheidszorg (SCAS-I). U 

vindt de door de SCAS-I 

gecertificeerde Sportmedische 

Instellingen via de 

website sportzorg.nl/zoek-een-

sportzorgprofessional. 
Max € 150,- per 

kalenderjaar 

Sportmedische 

begeleiding 

 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  

https://www.sportzorg.nl/welkom-bij-sportzorg-nl/zoek-een-sportarts-of-sportzorgprofessional
https://www.sportzorg.nl/welkom-bij-sportzorg-nl/zoek-een-sportarts-of-sportzorgprofessional
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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 

 

 100% Second opinion door een 

Sportarts 

Wij vergoeden de kosten van 

een second opinion door een 

sportarts van de Sportmedische 

Instellingen: Papendal, Zeist en 

Centrum Topgeneeskunde in 

Utrecht. 

Maximaal € 150,00 pp per 

kalenderjaar 

Sportmedische 

begeleiding 

Wij vergoeden de kosten van 

sportmedische begeleiding 

(trainingsadvies en individueel 

trainingsschema 

o.b.v. uitkomsten sportmedisch 

onderzoek) door een sportarts  in 

een Sportmedische Instelling. 

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-

I). U vindt de door de SCAS-I 

gecertificeerde Sportmedische 

Instellingen via de website van 

SCAS-I. 

IZA IZA Extra Zorg 

Instap 

Max € 75,- per kalenderjaar 

https://www.scasinstellingscertificering.nl/scas-i-registers
https://www.scasinstellingscertificering.nl/scas-i-registers
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IZA Extra Zorg 1 Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

Vergoeding uit het budget voor 

preventie. 

Door zorgverlener met contract. 

IZA Extra Zorg 2 

IZA Extra Zorg 3 

Max € 400,- per 

kalenderjaar 

IZA Classic Comfort Max € 300,- per 

kalenderjaar 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

IZZ (van CZ) CZ Zorg voor de 

Zorg  

€ 200,- (75% per test) Gezondheidstest door 

een medisch specialist 

Via zorgvinder 

CZ Zorg voor de 

Zorg Compleet 

IZZ (van VGZ) Fit 

 

Max € 75,00  Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een 

verantwoord beweeg- 

en sportadvies kan 

geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

Uit het budget voor preventie.  

Bij een sportarts (medisch 

specialist). 

Vind een zorgverlener met 

contract in de Zorgzoeker. Zoek 

op 'Sportgeneeskunde' of 

'Sportblessures - 

sportgeneeskunde'. 

Gezond 

 

IZZ instap 

Jaaah Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  

Just (van CZ) Geen vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen.  

 

https://zorgvinder.cz.nl/
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Menzis Zorg JongerenVerzorgd Max € 250,- per 

kalenderjaar 

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). 

Er is alleen een vergoeding van 

sportmedisch advies mogelijk als 

uw zorgaanbieder door Menzis is 

erkend. Deze informatie kunt u 

vinden in onze zorgvinder.  

 

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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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Nationale 

Nederlanden 

Fit € 150,-- per kalenderjaar 

maximaal  

Sportmedisch Advies 

 

In 2023 zit het Fit Pakket 

standaard bij je 

zorgverzekering van 

Nationale-Nederlanden. 

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(sport)arts 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. 

Zorg Vrij 

combinatiepolis 

Wij vergoeden de zorg 

100%. Het maakt niet uit 

of deze zorg wordt 

geleverd door een 

gecontracteerde of door 

een niet-gecontracteerde 

zorgverlener. Een enkele 

keer kri jgen 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. 

Zorg Voordelig 

naturapolis 

Ga je naar een 

gecontracteerde 

zorgverlener? Dan 

vergoedt Nationale-

Nederlanden de 

geleverde zorg voor 100%. 

Kies je voor een 

zorgverlener waarmee 

Nationale-Nederlanden 

geen afspraken heeft 

gemaakt (een niet-

gecontracteerde 

zorgverlener)? Dan 

vergoedt Nationale-

Nederlanden 70% van de 

rekening, maar niet meer 

dan het maximumtarief.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

OHRA verzekering Module OHRA 

gezond 

Max € 150,- per jaar Sport Medisch 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. 
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

ONVZ Startfit Elk jaar 1 check-up Gezondheidscheck-up / 

sportcheck-up 

U kri jgt een vergoeding voor een 

gezondheidscheck of 

sportcheck. Wij vergoeden 

maximaal 1 persoonlijke 

gezondheidscheck per jaar.  

Benfit 

Optifit 

Topfit 

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 

 

Hier kunt u terecht 

voor preventief medisch 

onderzoek: huisarts of medisch 

specialist 

voor sportmedisch onderzoek en 

-advies: een sportarts 

voor een duikkeuring: een 

duikerarts 

 

Wilt u weten hoe het met uw 

fitheid of algemene gezondheid 

is? Dan is er vanaf Startfit een 

jaarlijkse vergoeding voor een 

gezondheids- of sportcheck-up 

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 

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

PNO zorg 

Gaat in 2023 verder onder de naam ONVZ 

   

 

VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Prolife Small 

Medium 

Large 

Extra large 

Max € 200,- per 

kalenderjaar 

Sportmedisch onderzoek 

Sportkeuring 

Inspanningsonderzoek 

alleen bij Sportmedische 

Instelling gecertificeerd door de 

SCAS-I 

Extra large € 60,00  Voedingsvoorlichting  
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door een  

gewichtsconsulent of  

(sport)diëtist (zonder  

medische indicatie 

Large € 150,- waaronder 

1 paar (sport) 

steunzolen 

Podotherapie/ 

podologie/ 

podoposturale  

therapie en/of (sport) 

steunzolen 

 

Extra large 1 paar (sport) 

steunzolen 

€ 200,- waaronder 

1 paar (sport) 

steunzolen 

 

 

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 
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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 

 

60% vergoeding van de 

kosten  

Sportmedisch onderzoek Bij een Sport Medisch 

Adviescentrum 

NB werk gerelateerde keuringen 

worden niet vergoed 

Extra uitgebreide 

AV 

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 1 

 

100% tot het budget voor 

preventie op is. 

UMC Extra Zorg 2 

 

UMC Extra Zorg 3 

United Consumers UC Zorg Combi 

 

 

€ 75,00 per jaar  Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven Sportmedische 

begeleiding Sportkeuring 

Uit het budget voor preventie 

Zorg Basis 

UC ZorgZeker 1 

 

€ 300 per jaar  Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

Uit het budget voor preventie 
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UC ZorgZeker 2 

 

€ 500 per jaar  beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

 

UC ZorgZeker 3 

 

€ 500 per jaar  

Univé 

 

Budget Plus 

Budget 

€ 75,- per jaar Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

 

 

 

Uit het budget voor preventie 

Goed € 200,- per jaar 

Beter € 400,- per jaar 

Best  € 500,- per jaar 

Collectief goed € 400,-- per jaar 

Collectief beter € 600,-- per jaar 

Collectief best € 700,-- per jaar 

Gemeente 

compact 

€ 200,-- per jaar 

Gemeente 

compleet 

€ 400,-- per jaar 

VGZ Aanvullend instap €  75,- per kalenderjaar Algemeen sportmedisch 

onderzoek, zodat een 

sportarts een verantwoord 

beweeg- en sportadvies 

kan geven 

Sportmedische 

begeleiding 

Sportkeuring 

Uit het budget voor preventie  

Aanvullend goed € 200,- per kalenderjaar 

Aanvullend beter € 400,- per kalenderjaar 

Aanvullend best € 500,- per kalenderjaar 

Werkt instap €   75,00 

Werkt goed 

Zorgt goed 

€ 400,00 

Werkt beter 

Zorgt beter 

€ 600,00 

Werkt best 

Zorgt best 

€ 700,00 

VGZ primair €   75,00 

VGZ royaal € 200,00 

VGZ optimaal 

VGZ excellent 

€ 400,00 

Jong € 200,00 

Gezin € 400,00 
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Compact 

Gemeente 

Rotterdam 

Den Haag 

Limburg 

€ 200,00 

Gemeente 

compleet 

€ 400,00 

Rotterdam pakket 

Den Haag pakket 

Zuid Limburg 

pakket 

€ 400,00 

Vink Vin  Geen vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

VvAA Optimaal 1 persoonlijke 

gezondheidscheck of 

sportcheck. En 50% van 

andere 

gezondheidschecks en 

sportmedisch onderzoek, 

samen tot max. € 200  

Max. per kalenderjaar 

Voor uitgebreide toelichting zie:  

https://www.onvz.nl/siteassets/files/vvaa/2023/vvaa-vw-

algemene-regels-en-vergoedingen-2023.pdf 

 

 

Top 1 persoonlijke 

gezondheidscheck of 

sportcheck. En tot max. € 

350: 

• 50% van andere 

gezondheidschecks of 

sportmedisch onderzoek 

• 100% van 

farmacogenetisch 

onderzoek 

Max. per kalenderjaar 

Excellent 1 persoonlijke 

gezondheidscheck of 

sportcheck. En tot max. € 

500: 

• 50% van andere 

gezondheidschecks of 

sportmedisch onderzoek 

• 100% van 

farmacogenetisch 

onderzoek 

Max. per 

kalenderjaaronderzoek 

(100%) samen Max. per 

kalenderjaar 

Start 1 persoonlijke 

gezondheidscheck of 

sportcheck 



 
 

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.  
   25 

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-I). 

 

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.  
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VERZEKERAAR PAKKETNAAM HOOGTE VERGOEDINGEN VERGOEDING VOOR OPMERKINGEN 

Zilveren Kruis  

Nationale 

TopsportPolis voor 

topsporters 

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

 

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 

Wordt Salland per 1-1-2023 

  

 


