
 

 
 

 
Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen 
In dit document vertellen we u over de doelen van een sportmedische keuring en de verschillende sportmedische 
onderzoeken waar u uit kunt kiezen. Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u vaak (gedeeltelijk) de kosten van 
het sportmedisch onderzoek declareren bij uw zorgverzekeraar. Kijk hiervoor op de pagina van Sportzorg. 
 
Algemene inhoud sportmedische onderzoek, afhankelijk van gekozen pakket 
De aangepaste sporter wordt zonder verwijzing de mogelijkheid geboden om een (top)sportmedisch onderzoek te 
laten ondergaan bij Testcentrum van CASA, op locatie Overtoom van Reade. 
Sportarts 

 Bespreken vragenlijst over medische geschiedenis, eventuele klachten of vragen  

 Lichamelijk onderzoek: intern, neurologisch, orthopedisch, lichaamssamenstelling, visus 

 Functietesten (hartfilmpje (rust-ECG), longfunctie) 

 Medische adviezen 
 

Testafnemer en sportarts 

 Inspanningstest, protocol en testmethode afgestemd op de specifieke sport en mogelijkheden 
sporter middels : 

o Armcrankergometer 
o Lopende band voor rolstoelsporters  
o Rolstoelergometer 
o Cyclus2 voor handbikers en fietsers (mogelijkheid tot uitvoeren test in eigen 

handbike/fiets) 
o Schaatsband voor wheelers (VU) 
o Fietsergometer 

 
De inspanningstest wordt standaard uitgevoerd met 

 Ademgasanalyse  

 Hartfilmpje bij inspanning oftewel ECG-monitoring 
Aanvullend:  

o Lactaat metingen 
o Trainingszones en trainingsadviezen  

 
Uitleg Inspanningstest 
Tijdens de maximale inspanningstest vindt er een ademgasanalyse plaats middels een gezichtsmasker met 
meetapparatuur. De ademgasanalyse is een zeer nauwkeurige test die veel informatie geeft over de fitheid en 
conditie. Met deze waarden kan nauwkeurig de anaerobe drempel (omslagpunt), de VO2max (maximale 
zuurstofopname) en ook trainingszones worden bepaald. 
VO2max staat voor de maximale hoeveelheid zuurstof die een sporter kan opnemen tijdens een maximale 
inspanning. Het omslagpunt of anaerobe drempel is de verzuringsdrempel, waarbij het (maximale) tempo, 
uitgedrukt in het aantal hartslagen per minuut (hartslag bij omslagpunt) door de testpersoon gedurende een lange 
tijd (tot ongeveer een uur) kan worden volhouden. De hartslag bij het omslagpunt stijgt door een verbeterde 
conditie. Het vermogen waarop dit gebeurt is een voorspeller van duurprestaties en de hartslag kan gebruikt 
worden voor het optimaliseren van de trainingszones. 
Daarnaast geeft de ademgasanalyse ook medische informatie met betrekking tot de functie van het hart, de 
longen en de zuurstofopnamecapaciteit van de spieren tijdens de inspanning weer. Zo kan bijvoorbeeld een 
eventuele oorzaak van kortademigheid tijdens de inspanning achterhaald worden. 
Tijdens de inspanningstest wordt telkens de intensiteit verhoogd onder continue ECG-controle. Bij een uitgebreid 
onderzoek worden vervolgens de trainingszones obv vermogen en hartslag bepaald aan de hand van de 
anaerobe drempel, rusthartfrequentie en maximale hartfrequentie. 
 
Aan de hand van de gegevens zullen de sportarts en bewegingswetenschapper de medische bevindingen en 

trainingsadviezen bespreken.  

https://www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg


 

 
 

 
Sportmedisch onderzoek 

 
Pakket 1 – Sportmedische screening  
Tijdens dit sportmedisch onderzoek worden de sporters op verschillende onderdelen getest om de gezondheid 
van de sporter in beeld te brengen.  
Deze test kan op een herhaalde basis worden uitgevoerd om de gezondheid van de sporter te monitoren. 
 

1. Basis Sportmedische screening 
 Het onderzoek bestaat uit: 

 Een uitgebreide vragenlijst over uw sportbeoefening en over relevante medische gegevens; 

 Een meting van lengte, gewicht, vetpercentage en bloeddruk; 
 Een uitgebreid lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor het houding- en bewegingsapparaat; 
 Een longfunctieonderzoek; 
 Advisering sportarts en standaard rapportage 

 
Tarief   €125  

 
2. Basis-plus Sportmedische screening 

Het onderzoek bestaat uit: 
 Bovenstaand onderzoek inclusief een screening van het hart met een hartfilmpje (rust-ECG) 

 
Tarief   €145 
 
Pakket 2 – Groot Sportmedisch onderzoek met inspanningstest 
Binnen dit pakket wordt naast het basis sportmedisch onderzoek ook een maximale inspanningstest uitgevoerd. 
Dit geeft de sporter een totaalbeeld van zowel de gezondheid als zijn/haar conditie.  
Deze test kan op een herhaalde basis worden uitgevoerd om de prestatieverbeteringen van de sporter in kaart te 
brengen. 
Het onderzoek bestaat uit: 

 Een uitgebreide vragenlijst over uw sportbeoefening en over relevante medische gegevens; 

 Een meting van lengte, gewicht, vetpercentage en bloeddruk; 
 Een uitgebreid lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor het houding- en bewegingsapparaat; 
 Een longfunctieonderzoek; 
 Een cardiovasculaire screening met hartfilmpje (ECG); 
 Een maximale inspanningstest met ademgasanalyse en continu ECG monitoring 
 Medisch advies van de sportarts 

 
Tarief   €270 
 
Pakket 3 – TopSportmedisch onderzoek met inspanningstest en trainingsadvies 
Voor personen die zeer intensief sporten en daarbij prestatiegericht bezig zijn. Een must voor wedstrijdsporters, 
duursporters en Paralympische sporters. 
Naast de onderdelen van een groot sportmedisch onderzoek zal de inspanningstest een zgn. anaerobe 
drempeltest zijn en aangevuld worden met : 

 Lactaat metingen 
 Bepalen van drempels met aansluitend trainingsadvies 

 
Tarief   €330 
  
  



 

 
 

 
Pakket 4: Handbike Battle - Sportmedisch Onderzoek 
Dit is een Groot Sportmedisch onderzoek aangevuld met de voorwaarden (vragenlijsten en evt aanvullend 
Lichamelijk Onderzoek) die door medische commissie van de Handbike Battle wordt vereist. 
 
Tarief   €270 
 
Pakket 5 - Inspanningstest met rust- en inspannings-ECG  
Maximale inspanningstest met ademgasanalyse en hartfilmpje in rust als tijdens inspanning 
Resultaten geven informatie over de conditie van de sporter. 
 
Tarief   €175 
  
Pakket 6 – Top Inspanningstest met ECG-monitoring en longfunctie, drempelbepaling en trainingsadvies 
Maximale inspanningstest (protocol: anaerobe drempeltest) met ademgasanalyse en hartfilmpje in rust als tijdens 
inspanning. Aangevuld met longfunctiebepaling, lactaat metingen en bepalen van drempels met aansluitend 
trainingszones en  trainingsadvies 
 
Tarief   €225 
 
 
Vergoedingen 
Indien u aanvullend verzekerd bent, kan (een gedeelte van) het sportmedisch onderzoek via uw verzekering 
worden vergoed. Bekijk het overzicht van de vergoedingen in 2017. 
 

https://www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg

