
Verplicht Sport Medisch
Onderzoek (VSMO)

Gaat u binnenkort een sportopleiding doen en heeft u een sportmedische keuring
nodig? Of bent u verplicht om een sportmedisch onderzoek te doen om uw sport te
beoefenen? Dan bent u bij Anna TopSupport aan het juiste adres. Wij bieden
verschillende soorten sportmedische onderzoeken aan:

Basis Sport Medisch Onderzoek (BSMO);
Basisplus Sport Medisch Onderzoek (BSMO+);
Duiksportkeuring;
Groot Sport Medisch Onderzoek (GSMO);
Uitgebreid Sport Medisch Onderzoek (USMO).

Welk onderzoek u nodig heeft, hangt af van uw leeftijd, de sportbond, het
sportevenement of de sportopleiding. Waarschijnlijk heeft u wel gehoord welk
onderzoek of welke onderdelen van het onderzoek u moet doen. U kunt het juiste
onderzoek dan bij ons inplannen. Weet u niet welk onderzoek u moet doen? Dan kunt
u dat het beste navragen bij de sportbond, de organisatie van het sportevenement of
de sportopleiding.

 

Voor wie geldt het verplicht medisch onderzoek?
Een verplicht sportmedisch onderzoek geldt onder anderen voor:

mensen in de autosport (KNAF);
mensen in de motorsport (KNMV/MON);
aankomende studenten aan een sportopleiding (bijvoorbeeld ALO, sportkunde,
CIOS of sport & bewegen);
talentvolle jeugdtennissers die trainen bij de bond (KNLTB);
wedstrijdroeiers;
wielrenners (KNWU);
hippische sporters (KNHS);
duikers (NOB en PADI);

https://www.topsupport.nl/keuringen-onderzoeken/basis-sport-medisch-onderzoek-bsmo/
https://www.topsupport.nl/keuringen-onderzoeken/basisplus-sport-medisch-onderzoek-bsmoplus/
https://www.topsupport.nl/keuringen-onderzoeken/duiksportkeuring/
https://www.topsupport.nl/keuringen-onderzoeken/groot-sport-medisch-onderzoek-gsmo/
https://www.topsupport.nl/keuringen-onderzoeken/uitgebreid-sport-medisch-onderzoek-usmo/


sporters die mee willen doen aan sportevenementen in bijvoorbeeld Italië of
Frankrijk (bijvoorbeeld Alpe D’HuZes, Marmotte of de marathon van Parijs of
Rome).

 

Verplicht Sport Medisch Onderzoek bij Anna
TopSupport
Anna TopSupport heeft veel ervaring met sportmedische onderzoeken en keuringen.
Ook Olympische sporters en profvoetballers komen hiervoor naar Anna TopSupport.
Van die kennis en ervaring profiteren alle sporters bij Anna TopSupport.

 

Vergoedingen en tarieven
Sportmedische onderzoeken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als u
een aanvullende zorgverzekering heeft, kan het wel dat het onderzoek (deels) wordt
vergoed. U kunt dat het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Op onze
pagina ‘vergoedingen en tarieven’ vindt u meer informatie. 

Afspraak maken of contact opnemen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onze
site of per telefoon.

Contact en route
040 - 286 4144
040 - 401 4205
Bel mij terug









Het proces

https://www.topsupport.nl/vergoeding-tarieven/vergoeding-en-tarieven-keuringen-en-onderzoeken/
https://www.topsupport.nl/anna-topsupport-eindhoven-sportgeneeskunde/
tel:040 - 286 4144
https://www.topsupport.nl/klantenservice/overige/terugbelverzoek/


Afspraak maken voor een sportmedisch
onderzoek?
Voor een sportmedisch onderzoek heeft u géén verwijzing van de huisarts
nodig. Een afspraak maken kan telefonisch via 040 - 286 4144 of via het online
intakeformulier.

Vergoeding en tarieven
Sportmedische onderzoeken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kan het wel dat het onderzoek
(deels) wordt vergoed. U kunt dat het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

Naar het intakeformulier 

Vergoeding en tarieven 

https://www.topsupport.nl/klantenservice/anna-topsupport-bezoeken/intakeformulier-sportmedisch-onderzoek-keuring/
https://www.topsupport.nl/vergoeding-tarieven/vergoeding-en-tarieven-keuringen-en-onderzoeken/

