
 

Januari 2020: belangrijke informatie over Sportgeneeskunde 

 
Veranderingen in de Sportgeneeskunde 
Sinds 1 januari 2016 is Sportgeneeskunde een medisch specialisme, net als orthopedie, cardiologie, 
longgeneeskunde etc. Per die datum is een deel van de producten opgenomen in de Basisverzekering 
(BV). Het blessureconsult en de inspanningstest in het kader van een revalidatietraject (bv. bij 
hart- of longklachten) zijn daar een voorbeeld van.   
 
Opgenomen worden in de BV heeft als consequentie dat cliënten een verwijzing van huisarts of 
medisch specialist moeten overleggen. Voor cliënten van 18 jaar en ouder is het wettelijk verplichte  
(€ 385) of het door henzelf zelf verhoogde eigen risico van toepassing. Ten aanzien van de 
declaraties volgt Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP) dezelfde wet- en regelgeving als andere 
medische specialismen / ziekenhuizen waar gewerkt wordt met een zogenaamde DBC (Diagnose 
Behandel Combinatie).  
Bij het blessureconsult kan besloten worden tot het aanvragen van aanvullend onderzoek (röntgen, 
echo, MRI, CT-scan) in het ziekenhuis. Afhankelijk van de zorgvraag beslist de sportarts welke 
zorgactiviteiten hij nodig acht.  
Bij de inspanningstest in het kader van een revalidatietraject wordt een inspanningstest afgenomen en 
worden de resultaten vertaald naar een gericht revalidatie programma. Op de verwijzing dient te 
worden vermeld dat het gaat om een inspanningstest in het kader van een revalidatietraject.   
 
Vergoedingen 2020 
Omdat er voor het blessureconsult Sportgeneeskundige geen aparte declaratiecodes bestaan, heeft 
SMCP met alle zorgverzekeraars afgesproken DBC’s te gebruiken uit de Reumatologie. Voor de 
inspanningstest wordt een DBC gebruikt uit de Interne Geneeskunde. Een geopende DBC is 90 
dagen geldig en wordt daarna gesloten en gefactureerd bij de zorgverzekeraar. Indien u na 90 dagen 
nog een keer komt voor dezelfde klacht, wordt een zogenaamde vervolg DBC geopend. Deze vervolg 
DBC wordt na 120 dagen gesloten en gefactureerd. De declaratiecodes vallen onder verzekerde zorg 
(basisverzekering), na aftrek van uw eigen risico.   
 
Vergoedingen per zorgverzekeraar (na aftrek eigen risico) en passantentarieven  

Zorgverzekeraar / product Blessureconsult  Inspanningstest 

Achmea 100% 100% 

Menzis 100% GEEN 

CZ 100% 100%  

VRZ 100% 100%  

Caresq 100% 100%  

DSW 100% 100% 

ASR 100% 100% 

VGZ* 55 – 75%  55 – 75%  

Passantentarief voor max. 
2 bezoeken (bij geen 
verzekering of indien u 
zonder verwijzing komt)  

€ 365 (zonder aanvullend onderzoek) 
€ 608 (met aanvullend onderzoek) 

€ 827  

 
* Voor de labels van VGZ  geldt dat SMCP geen contract, maar een betaalovereenkomst heeft 
afgesloten. Hierdoor is een volledige vergoeding (minus verplicht/verhoogd eigen risico) niet mogelijk 
en zal een percentage (afhankelijk van uw polis) worden uitgekeerd aan SMCP. Dit is circa 55 – 75 % 
van het declaratiebedrag. Voor het resterende bedrag ontvangt u een factuur van SMCP (dit geldt ook 
voor personen jonger dan 18 jaar).  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of met ons 
secretariaat. Bij de NZa kunt u informatie vinden over de DBC-systematiek, www.nza.nl   

http://www.nza.nl/

