
Bent u voldoende 
verzekerd voor uw sportzorg?

Elk jaar staat u in december voor de keuze: blijft u bij uw huidige 
zorgverzekeraar of stapt u over? Wellicht spelen de vergoedingen 
op het gebied van sportzorg een rol. Daarom heeft Sportzorg.nl een 
handig overzicht gemaakt van de vergoedingen voor sportzorg 
die de diverse zorgverzekeraars bieden zodat u eenvoudig kunt 
vergelijken. Kijk voor meer informatie op www.sportzorg.nl.

Zo bent u goed verzekerd 
bij blessures:

1. Bepaal uw zorgbehoefte: alleen blessure- 
    consulten of ook sportmedische onderzoeken? 
    Of wellicht nog extra vergoedingen voor 
    bijvoorbeeld steunzolen voor sportschoenen?
2. Wordt de zorg van de (sport)zorgprofessional 
    nog vergoed? Denk bijvoorbeeld aan de 
    (sport)fysiotherapeut, de sportdiëtist etc.
3. Check de hoogte van de diverse sportzorg-
    vergoedingen
4. Vergelijk de verschillende premies.
5. Wilt u overstappen? Zeg dan uw huidige zorg  
    verzekering op voor 31 december 2014 op.

Lees op de achterkant onze 
Top-3 zorgverzekeraars!

Ga naar www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg voor ons vergoedingenoverzicht



Wat is Sportzorg? 

Sportzorg wordt verricht bij één van de 59 Sportmedische 
Instellingen in Nederland. Voor een overzicht van deze 
Sportmedische Instellingen kijkt u op www.sportzorg.nl.

Als sporter of beginnend sporter stelt u zichzelf vast wel eens 
de volgende vragen:
•  Wat moet ik doen?
    - ik heb al een aantal trainingen/wedstrijden gemist door
      een blessure;
    - ik heb al tijden niet lekker gesport door pijn;
    - die blessure gaat maar niet over / blijft terug komen.
•  Kan ik een bepaalde prestatie (bijvoorbeeld het lopen
      van een marathon) wel aan?
•  Hoe kan ik mijn prestaties verbeteren?
•  Welke sport(en) kan ik beoefenen met een chronische
    aandoening? 
•  Ik wil beginnen met sporten. Welke sport past bij mij?
•  Hoe kan ik beter trainen? Wat zijn mijn trainingzones?

Op al deze vragen wilt u snel en deskundig antwoord 
hebben. Daarvoor kunt u terecht bij een sportarts. 
Een sportarts is gespecialiseerd op het gebied van het 
behandelen van sportblessures. Daarnaast is de sportarts 
expert op het gebied van het bepalen van de fysieke 
belasting en belastbaarheid in relatie tot sport en bewegen. 
Dat de sportarts er alleen is voor topsporters is een 
misvatting. Iedereen kan profiteren van de sportspecifieke 
kennis van de sportarts. 

Sportartsen zijn werkzaam in Sportmedische Instellingen 
(SMI). SMI kunnen zelfstandig (Sportmedische Adviescentra, 
SMA) of in ziekenhuizen gevestigd zijn (Sportgeneeskundige 
afdeling, SGA).

Top-3 zorgverzekeraars

Elk jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 samen 
van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket 
voor sportieve Nederlanders. De zorgverzekeraar met de 
beste vergoedingen voor sporters ontvangt het keurmerk
‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat 
de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket 
aanbiedt.

Voor het achtste achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren 
Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest 
volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht 
door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding 
voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor 
sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale 
sportpakket wordt een blessureconsult door de sportarts
100% vergoed. Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door 
een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook
100% vergoed. Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het 
Extra Sport Pakket het keurmerk ‘Aanbevolen door 
Sportzorg.nl’.

Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van 
€ 250,- voor sportzorg in alle aanvullende pakketten. 
Anderzorg completeert de top-3.

Sportmedische onderzoeken 

•  Wilt u meer gaan sporten (bv. een marathon 
    lopen) of wilt u met sporten beginnen?
•  Bent u ouder dan 35 jaar en wilt u na een periode    
    van inactiviteit weer gaan sporten?
•  Wilt u weten wat uw trainingszones zijn?
•  Of heeft u klachten of een ziekte en u wilt gaan 
    sporten?

Dan kan het verstandig zijn een sportmedisch onderzoek te 
laten verrichten door een sportarts werkzaam in een 
Sportmedische Instelling. Net zoals een auto regelmatig 
een APK dient te ondergaan is het belangrijk uw lichaam te 
laten checken voordat u het serieus gaat belasten. 
Dit kunt u doen door een sportmedisch onderzoek te laten 
verrichten door een sportarts werkzaam in een 
Sportmedische Instelling. Sportmedische onderzoeken zijn er 
in verschillende soorten en maten. Op basis van de vraag 
die u heeft zal de sportarts u adviseren met welk 
sportmedisch onderzoek  uw vraag het beste kan worden 
beantwoord. Dit kan variëren van een vragenlijst 
gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek en hartfilmpje 
tot en met een inspanningstest met ademgasanalyse.
 
Een inspanningstest is niet alleen nutti g om de gezondheid 
te controleren. Ook kunnen op basis van waarden uit deze 
test de persoonlijke trainingszones berekend worden die 
direct gebruikt kunnen worden voor het trainingsschema. 
De meest precieze trainingszones worden verkregen indien 
u een inspanningstest met hartfilmpje en ademgasanalyse 
laat verrichten.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden eens per twee jaar 
een sportmedisch onderzoek. 
Kijk goed in uw polisvoorwaarden om te kijken of het 
sportmedisch onderzoek vergoed wordt.

Sportkeuringen

Er zijn enkele sporttakken en ook (sport)opleidingen die een 
sportmedisch onderzoek verplicht stellen voor deelname of 
voor toelating tot de opleiding. Dit wordt veelal een 
sportkeuring genoemd (en dus geen sportmedisch 
onderzoek). Kijk in dit geval goed in het vergoedingen-
overzicht van Sportzorg.nl of in uw polisvoorwaarden of ook 
sportkeuringen door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Geen invloed op eigen risico

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. 
Voor 2015 is dit vastgesteld op € 375.
Het eigen risico geldt niet voor kosten die worden vergoed 
uit de aanvullende verzekering, zoals kosten voor sportzorg.

Kijk op: www.sportzorg.nl/
vergoedingen-sportzorg


