Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Plus

Vergoeding voor

Sportgeneeskunde

Opmerking

1xper 2 kj - €114,sportmedisch onderzoek of
blessureconsult

Vergoedingen van de kosten voor
behandelingen, consulten en
sportkeuringen door een sportarts of
therapeut die werkzaam is in een op
sportmedische zorg gespecialiseerde instelling of praktijk.
Wij vergoeden behandeling in een
sportmedische instelling.
De sportmedische instelling moet
erkend zijn en voldoen aan de eisen
van de Federatie Sport Medische
Instellingen.

Top

€150,- per 2 kj voor consulten,
keuring en behandeling door sportarts

Vip

1xper 2 kj €200,- voor een sportmedisch
onderzoek of blessureconsult

Aevitae

Supervip
Contactpolis
Compleetpolis

Agis

Vergoeding

Beweegzorg:
bewegingstherapie en
beweegprogramma’s
Sport Medisch Advies:
blessureconsult, onderzoek,
advies en sportkeuringen

Bewegingstherapie (chiropractie, manuele
therapie E.S., osteopathie, behandelingen
door een sportarts) Maximaal €1000,Max. €50,- per jaar

Comfortpolis

Max. €75,- per jaar

Comfortpolis

Max. €150- per jaar

Comfortpolis

Max. €75,- per jaar

Comfortpolis

Max. €150,- per jaar

Anderzorg Jong
Anderzorg

AnderZorg Extra

AV start
AV extra

Avero Achmea

• Basis Sport Medisch onderzoek SMI;
• Basisplus Sportmedisch onderzoek
SMI;
• Groot Sportmedisch onderzoek SMI;
• Behandeling en advisering voor
sporters met een chronische
blessure. Ook voor sporters met vragen over schoeisel, voeding, training
en alle andere medische problemen
in relatie met sportbeoefening;
• De sportkeuring is ook verzekerd.
Sportarts (blessure of herhalingsconsult)
Sportmedisch onderzoek geen
verplichte sportkeuring
Sportarts (blessure of herhalingsconsult)

Max. €225,- per kalenderjaar

Max. €175,- per kalenderjaar

€130,- per persoon per jaar

€100,- per persoon per 2 jaar

€130,- per persoon per jaar

AV royaal
Sportmedisch onderzoek geen
verplichte sportkeuring

AV excellent

Sportarts (blessure of herhalingsconsult)
Sportmedisch onderzoek geen
verplichte sportkeuring

€150,- per persoon per 2 jaar

€200,- per persoon per jaar

€300,- per persoon per 2 jaar

De SMI dient aangesloten te zijn bij
de Federatie van Sportmedische
Instellingen (FSMI).

Er is recht op deze vergoeding als het
advies gegeven wordt door:
• een sportarts (of iemand die onder
zijn verantwoordelijkheid werkt),
• die werkt bij een Sport Medisch
Adviescentrum of een Sport Medische Instelling (SMI), die zijn aangesloten bij de Federatie van Sport
Medische Instellingen.
Wij vergoeden eens in de twee jaar een
sportmedisch onderzoek. Er zijn drie
soorten waarvoor u de volgende
vergoeding krijgt:
• Basis Sportmedisch Onderzoek,
maximaal €85,• Basisplus Sportmedisch Onderzoek,
maximaal €100,• Groot Sportmedisch Onderzoek,
maximaal €135,Laat u onderzoeken door een Sportmedische Instelling (SMI) die is aangesloten
bij de Federatie voor Sport Medische
Instellingen (FSMI). Op www.sportzorg.nl
kunt u zien welke SMI’s bij u in de buurt
te vinden zijn. Op www.sportzorg.nl kunt
u ook een gratis digitale sportkeuring
doen om te bepalen of een sportmedisch
onderzoek zinvol is voor u.

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013

Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor

Vergoeding

Blessure- en/of herhalingsconsult
AV Top

Max. €60,- per jaar

AZIVO
Blessure- en/of herhalingsconsult
Max. €75,- per jaar

AV Top extra

Basis Ideaal

CZ

Sportmedische behandelingen;
sportkeuringen;
röntgen- en laboratoriumonderzoek;
sportmedische consulten en
sportmedisch onderzoek

Plus
Top
Jongeren
Gezinnen
50+

€60,- per jaar

€115,- per jaar

Sportarts/SMA

De Friesland
verzekeraar

Standaard
Extra
Optimaal

Excellent

Azivo vergoedt de kosten als de
sportarts werkzaam is bij een SportMedisch Adviescentrum of SportMedische Instelling. Deze moet zijn
aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen. Een
overzicht van alle centra die aan
deze voorwaarden voldoen, kunt u
vinden op www.sportzorg.nl of opvragen bij onze Klatenservice.
U krijgt de kosten van sportmedisch
onderzoek alleen vergoed als het
advies wordt gegeven door een
sportarts die werkt bij een
sportmedisch adviescentrum of een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen.

100%

Excellent
Supertop

Budget

Opmerking

Geen vergoeding

Maximaal €250,- per jaar

U heeft recht op consultatie en
behandeling door een sportarts
werkzaam in een Sport Medisch
Adviescentrum (SMA) of
Sportmedische Instelling (SMI)
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
De kosten van rijbewijs, vliegers- of
duikerskeuringen worden niet
vergoed. Ook heeft u geen recht op
vergoeding voor prestatiebegeleiding of een cursus.

Volledig

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Basis

De Goudse

Vergoeding voor
Sportadviezen
(m.u.v. licentiekeuringen)

Uitgebreid
Totaal
Top
Start
Extra
Compleet
Comfort

Delta Lloyd

Opmerking

100% Max. €50,-

Het sportmedisch adviescentrum
moet erkend zijn door de Federatie
van Sportmedische Instellingen.

100% Max. €100,100% Max. €250,-

Sportmedische behandelingen,
sportkeuringen,
röntgen- en laboratoriumonderzoek,
sportmedische consulten en
sportmedisch onderzoek.

€100,- per jaar

€150,- per jaar

Top

€200- per jaar

Brons

€75,- per jaar

Zilver

€100,- per jaar

Goud
Standaard
DSW
zorgverzekering

Vergoeding

Top
Student

Basisverzekering

€200,- per jaar
Sport medisch onderzoek of
blessure consult bij een Sport
medisch advies centrum

Sportmedisch onderzoek/
sportmedische keuringen, blessure
consults, vervolgbehandelingen en
sportmassage

Geen vergoeding
60% van de kosten van een sportmedisch onderzoek of blessureconsult bij
een Sport Medisch Adviescentrum.
Maximaal 1 consult per kalenderjaar

Geen vergoeding

FBTO

Module Extra Zorg

De sportarts is geregisteerd in het
register van sociaalgeneeskundigen
volgens de Wet BIG en werkt in een
Sportmedisch Adviescentrum of
sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Max. €150,- per verzekerde per
kalenderjaar

Sport Medisch Adviescentrum: een
in Nederland gelegen centrum, dat
is aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen.

De behandeling, sport medisch
onderzoek/sportmedische keuringen,
blessure consults en vervolgbehandelingen moet uitgevoerd worden door
een sportarts bij een Sportmedisch
Advies Centrum (SMA), een Sport
Medisch Centrum (SMC) of een Sport
Geneeskundg Adviescentrum (SGA).
De SMA, SMC of SGA moet lid zijn
van de Federatie van Sportmedische
Instellingen. Zie sportgeneeskunde.com. De sportmassage
dient uitgevoerd worden door een
sportmasseur, die een licentie bezit
van de NGS (Nederlands
Genootschap voor Sportmassage) of
NESM (Nederlandse
Examen Stichting Sportverzorging en
Massage).

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Jong

IAK

Vergoeding voor

Sportmedisch advies /
sportgeneeskunde

€ 100,- pp/jaar

Compleet

€ 150,- pp/jaar

Extra Compleet

€ 200,- pp/jaar

Comfort

€ 200,- pp/jaar

ZorgActief *
ZorgActief **
ZorgActief ***
ZorgActief ****

Sportmedisch onderzoek

Sportbrace

IZA

IZZ

€ 200,- pp/jaar

Compact

Sportarts
(blessure of herhalingsconsult)

Interpolis

Vergoeding

Basic
Classic
Perfect
IZZ Zorg voor de zorg
IZZ Zorg voor de zorg extra 1
IZZ Zorg voor de zorg extra 2
IZZ Zorg voor de zorg extra 3

Sportgeneeskundige hulp

Via sportmedische instelling € 130,per persoon per jaar

Per persoon éénmaal per 2
kalenderjaren: € 100,-

Wij vergoeden de kosten van een
sportbrace.

Max. € 75,-

Sport Medisch Advies
€ 150,- per 2 jaar

Opmerking
Behandelingen, consulten en
sportkeuringen door een sportarts
die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen
(FSMI).Behandelingen, consulten
en sportkeuringen door een
sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen
(FSMI).
De Sportmedische Instelling moet
zijn aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
Wij vergoeden niet de kosten van
een (verplichte) sportkeuring of
sportmedisch onderzoek dat wordt
uitgevoerd door een sportarts ter
beoordeling van de individuele
gezondheid en geschiktheid van de
verzekerde om een specifieke sport
uit te oefenen of om toegelaten te
worden tot een sportopleiding.
Kijk op www.sportzorg.nl voor een
locatie bij u in de buurt.
Sportarts verbonden aan een instelling
die is aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen (FSMI).
Preventieve behandelingen, consulten
en sportkeuringen bij een sportarts
(werkzaam in een Sportmedische
instelling) komen in de aanvullende
verzekering IZZ Zorg voor de Zorg
voor vergoeding in aanmerking.

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)
Extra Verzorgd 1

Menzis

OHRA verzekering

Sportmedisch advies

Opmerking

Max. € 100,- pp pk

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 Sport Medisch Adviescentrum
of een Sport Medische Instelling, die
zijn aangesloten bij de Federatie van
Sport Medische Instellingen. Welke
centra en instellingen zijn aangesloten
bij de Federatie van Sport Medische
Instellingen kunt u vinden op www.
Sportgeneeskunde.com. U hebt geen
recht op vergoeding voor prestatiebegeleiding of een cursus.

Max. € 150,- pp pk

ExtraVerzorgd 3

Max. € 250,- pp pk

Extra Verzorgd 4

Max. € 250,- pp pk(ook sportkeuringen)

Jongeren verzorgd

Max. € 225,- pp pk (ook sportkeuringen)

Jongeren
Aanvullend
Extra Aanvullend
Uitgebreid
Extra Uitgebreid

- sportmedische behandelingen
- sportkeuringen
- sportmedisch consult
- sportmedisch onderzoek,
- röntgen- en laboratoriumonderzoek.
€ 100,- per jaar.

Beweegzorg: therapie
voor houding en beweging

Max. € 100 voor sportarts

Benfit

Max. €500 per kalenderjaar, gezamenlijk
voor chiropractie, osteopathie, manuele
therapie (lid van VMT) en sportarts

Optifit

Max. €750 per kalenderjaar, gezamenlijk
voor chiropractie, osteopathie, manuele
therapie (lid van VMT) en sportarts

U krijgt de kosten van sportmedisch onderzoek alleen vergoed
als het advies wordt gegeven door
een sportarts die werkt bij een
sportmedisch adviescentrum of
een sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen. U
vindt hier alle centra die aan deze
voorwaarden voldoen.
Het onderzoek mag ook verricht
worden door een therapeut die
werkt onder de verantwoordelijkheid van de sportarts.
Vergoedingen van de behandeling
door een sportarts.
Een in Nederland gevestigde arts,
geregistreerd als sociaalgeneeskundige in het BIG register. De sportarts is
opgeleid in de sociale geneeskunde
en houdt praktijk als sportarts.

Max. € 1.000 per kalenderjaar, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie,
manuele therapie (lid van VMT)
en sportarts
Max. € 1.500 per kalenderjaar,
gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie,
manuele therapie (lid van VMT)
en sportarts

Topfit

Superfit

Sportarts
(in een Sportmedische Instelling)

OZF Achmea

Vergoeding

ExtraVerzorgd 2

Extrafit

ONVZ

Vergoeding voor

Max 130,- pp per kj een blessureen/of herhalingsconsult

AV Compact
AV Royaal
Sportmedisch onderzoek (in
een Sportmedische Instelling)

De Sport Medische Instelling moet
zijn aangesloten bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen
(FSMI).

Max. €100,- p.p. per 2 kj

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

PNO
Zorg

Pakketnaam
(Aanvullend)
PNO Budget
PNO Extra

Vergoeding voor

Vergoeding

Blessureconsult bij een Sport
Medisch Adviescentrum

Geen vergoeding

PNO Be Young
PNO Compleet

Max € 150,- per verzekerde per
kalenderjaar

Sportmedisch Onderzoek
Principe Plus Polis 1 ster
Principe Plus Polis 2 sterren
Principe Plus Polis 3 sterren
Principe Plus Polis 4 sterren

€ 100,- p.p. per 2 jaar via
Sportmedische Instelling,
aangesloten bij de FSMI

Prolife
Principe Plus Polis 1 ster
Principe Plus Polis 2 sterren
Principe Plus Polis 3 sterren
Principe Plus Polis 4 sterren

Smallpolis

Prolife
Basispolis Basic

Mediumpolis
Largepolis

Sportarts
€ 130, pp, per kalenderjaar via
Sportmedische instellingen

Sport medisch Advies:
blessure consult,
onderzoek, advies en
sportkeuringen.

50 euro pp per kalenderjaar

Sportmedisch onderzoek
75 euro pp per kalenderjaar

Het blessureconsult moet
uitgevoerd worden door een Sport
Medisch Adviescentrum
Kosten van een sportkeuring
worden niet vergoed.

Vergoeding voor de kosten van een
sportmedisch onderzoek in een
Sportmedische Instelling. De Sportmedische Instelling moet zijn aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). De kosten van
een (verplichte) sportkeuring of sportmedisch onderzoek dat wordt uitgevoerd
door een sportarts ter beoordeling van
de individuele gezondheid en geschiktheid van de verzekerde om een
specifieke sport uit te oefenen of om
toegelaten te worden tot een sportopleiding, worden niet vergoed. De Sportmedische Instelling moet zijn aan
gesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Wij vergoeden
de kosten van blessure- of herhalingsconsulten door een sportarts in een
Sportmedische Instelling.
Wij vergoeden de kosten van een
blessureconsult, sportmedisch
onderzoek en sportkeuringen door
een sportarts in een Sportmedische
Instelling.
De Sportmedische Instelling moet
zijn aangesloten bij de Federatie
van Sportmedische Instellingen
(FSMI).

175 euro pp per kalenderjaar

Extra Largepolis
Start

50 euro pp per kalenderjaar

Opmerking

Sportmedisch advies

Extra

Salland

Plus

Max. € 125,- per jaar

U heeft recht op vergoeding van
sportmedisch onderzoek en
(sportblessure)consulten.
Keuringen,
zoals een rijbewijs-, vliegers-,
ballonvaarders-, en duikerskeuring
worden niet vergoed.

Top

Max. € 250,- per jaar

Een sportmedische instelling die is
aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI)
mag de zorg verlenen.

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor

Geen vergoeding

Standaard
Uitgebreide
Extra Uitgebreide
Stad Holland
Zorgverzekering

Zorg Riant

Blessureconsult of een
sportmedisch onderzoek

100% maximaal 1 maal per 2
kalenderjaren

Zorg de Luxe

Sportkeuring of een blessureconsult

100%

Jongeren AV

Sportmedisch onderzoek of
blessureconsult

Fit & Vrij

Sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangeslotenis bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

€ 200,- pj gezamenlijk
groep Preventie
Onderdeel van het pakket
€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Vitaal

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie

Extra Zorgpolis goed

€ 200,- pj gezamenlijk groep Preventie

Uitgebreid

Plus
Jong

De kosten moeten in rekening
worden gebracht door een Sport
Medisch Advies centrum

Sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Extra Zorgpolis best

Beperkt

Opmerking

100% maximaal € 55,per kalenderjaar

Gezin

Extra Zorgpolis beter

VGZ

60% van de kosten wordt
vergoed

Sportkeuring of een blessureconsult

Jong

Univé

Vergoeding

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie
Sport Medisch Advies
Behandelingen, consulten en
sportkeuringen.
Het genoemde bedrag is een
budget voor de gezamenlijke groep
Preventie

€ 200,- pj gezamenlijk
groep Preventie
€ 400,- pj gezamenlijk
groep Preventie

Sportarts die werkzaam is bij een
sportmedische instelling die
aangesloten is bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie
€ 200,- pj gezamenlijk groep Preventie

Fit & Vrij

Onderdeel pakket: budget te besteden
aan de zorg onder de gezamenlijke groep
preventie

Gezin

€ 400,- pj gezamenlijk groep Preventie

Vitaal

€ 500,- pj gezamenlijk groep Preventie

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2013
Naam
Verzekeraar

Pakketnaam
(Aanvullend)

Vergoeding voor
Sportarts

Vergoeding

Maximaal € 130,- per persoon per
jaar via Sportmedische Instelling.

Beter af plus polis
1 t/m 4 sterren

Zilveren Kruis
Achmea

Aanvullende diagnostiek

Beter af Sportpakket
Fitpakket

Sportkeuring

Sportarts

Sure
GeZZin

Sportmedisch advies;
keuringen, consulten

Max €100,- p.p, per 2 kj

Aanvullende diagnostiek alleen
vergoed vanuit het Sport Pakket, Fit
Pakket en bepaalde collectiviteiten

Max €100,- p.p, per 2 kj

Meer informatie en alle vergoedingen:
http://www.zilverenkruis.nl

+ 75 % tot max € 150,- pp, pj voor
aanvullende diagnostiek
Vergoeding max 100 euro per
persoon per jaar via SMI (FSMI)
100% vergoeding voor een
blessureconsult en herhalingsconsult
door een sportarts in een Sportmedisch Instelling, aangesloten bij de
Federatie Sportmedische Instellingen
(FSMI)
100% Max € 120,- per kalenderjaar
100% Max € 100,- per kalenderjaar

GeZZin compact
100% Max € 100,- per kalenderjaar

Plus
Zorg en Zekerheid

Basis
Standaard

Zorgverzekeraar
UMC

Top

100% Max € 100,- per kalenderjaar

Totaal + Cum Laude

100% Max € 150,- per kalenderjaar

Prima + Master

100% Max € 100,- per kalenderjaar

UMC Budget
UMC Accent
UMC Plus

UMC Top

Sportgeneeskundige hulp
Behandelingen, consulten en
sportkeuringen

De Sport Medische Instelling moet
zijn erkend door de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
Sportkeuring alleen vergoed vanuit
de aanvullende verzekering bij
bepaalde collectiviteiten

Sportmedisch onderzoek

Sportmedisch onderzoek

Opmerking

Max. € 55,- per jaar

In het Beter Af Sportpakket ook
vergoedingen voor sportsteunzolen,
sportbrillen en –lenzen en
sportbrace. Tevens vergoeding voor
een second opinion bij een sportarts
en korting op sportmasseur en
sportuitrusting!
Kijk op www.sportzorg.nl/sportzorg/zoek-een-sportzorg-aanbieder.html voor een instelling bij u in de
buurt
De consulten en/of keuringen
moeten worden uitgevoerd door een
geregistreerd sportarts in
sportgeneeskundig gespecialiseerde
centra (Sport Medische Adviescentra, Sport Geneeskundige Afdelingen)
In aanmerking komen de kosten van
consulten en/of keuringen per
verzekerde, per kalenderjaar.

Sportarts dient werkzaam te zijn in
een Sportmedische Instelling, die
is aangesloten bij de Federatie
van Sport Medische Instellingen
(FSMI).

Max. € 75,- per jaar

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. Sportmedische zorg verricht door een sportarts, werkzaam in een
Sportmedische Instelling wordt vergoedt in de aanvullende verzekering. Overigens gaan vergoedingen m.b.t. het aanvullende pakket niet ten koste van het eigen risico van 350 euro.
Het eigen risico betreft namelijk alleen het basispakket.

