
Waarom een Sport Medisch Onderzoek? 

Maikel van Wijk, sportarts bij het SportMedischCentrumvan het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
(SMC JBZ) vertelt over de 'ins en outs' van sportkeuringen. 

Gezondheid 
Het SMC JBZ is een sport medisch centrum en is een stichting van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. We werken nauw samen met diverse medisch specialisten van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. Recreatieve sporters en topsporters kunnen bij ons terecht voor sportkeuringen, 
sportmedische onderzoeken, consulten en behandelingen. Op het SMC JBZ werken we met 
een multidisciplinair team van specialisten zoals orthopedisch chirurgen, sportartsen, 
(sport)fysiotherapeuten, een bewegingswetenschapper, een sportpsycholoog en een 
sportdiëtist. 
 
"In het sport medisch centrum proberen we sporters een zo goed mogelijk beeld te geven van 
hun gezondheidstoestand", zo vertelt Maikel van Wijk. "We maken een inschatting van je 
risico op hart- en vaatziekten en je risico op blessures. Daarnaast geven we, afhankelijk van 
het soort onderzoek, trainingsadviezen en beantwoorden we je vragen over sporten en 
bewegen." 

Inspanningstest of niet 
"Bij elke keuring vragen we je van tevoren een vragenlijst over je gezondheid in te vullen. 
Deze lijst bespreken we vervolgens met je. Hierop volgt een lichamelijk onderzoek, wordt er 
bloed afgenomen en worden lengte, gewicht en vetpercentage gemeten. Tot slot nemen we 
een longfunctietest af, wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt en wordt je hemoglobine en 
cholesterol via een vingerprikje bepaald. Indien gewenst, testen we ook je ogen nog."  
"Het grote verschil zit in wel of geen inspanningstest", legt Van Wijk uit. 
‘Bij een groot sport medisch onderzoek, wordt er gedurende 15 tot 20 minuten een 
inspanningstest op een hometrainer gedaan. Dit doen we vooral bij sporters met klachten 
tijdens inspanning, zoals kortademigheid en/of duizeligheid of bij sporters die willen weten 
hoe het tijdens inspanning met hun hart is gesteld. Voor sporters die meer willen weten over 
de juiste trainingshartslag kunnen we daar een oxymetrie aan toevoegen. Hiermee wordt de 
zuurstofoponame en het zogenaamde omslagpunt bepaald. ” 
 
Verplicht of niet, jong of oud 
Op de vraag of een SMO verplicht is, antwoordt Van Wijk dat dit erg afhangt van de sport die 
je beoefent en van het niveau van sporten. "Ben je profvoetballer van FC Den Bosch, dan 
moet je jaarlijks een sportkeuring ondergaan. Wil je bij het wielrennen een bepaalde licentie 
krijgen? Dan is een sportmedisch onderzoek ook noodzakelijk. Maar voetbal je bij een derde 
klasser in jouw dorp of stad, dan is een keuring niet verplicht."Beoefen je dus een 'normale' 
sport op gemiddeld niveau, dan is een sportkeuring niet verplicht. Maar hoe bepaal je dan 
hoeveel risico je loopt? Moet je voor alle zekerheid toch niet een onderzoek laten doen?  
 
Maikel van Wijk: "Allereerst is er een verschil tussen jongere sporters onder de 35 jaar en 
oudere sporters boven deze leeftijd. Bij een sportkeuring gaat het met name om het 
inschatten van het risico op hart- en vaatziekten. Je wilt niet dat een sporter tijdens het 
sporten overlijdt. Zo overlijden jongeren eerder aan een aangeboren hartafwijking en ouderen 
aan een hartinfarct. Hier passen we ons onderzoek op aan." 
"In zijn algemeenheid zeg ik: heb je klachten zoals hartkloppingen, duizeligheid/flauwvallen, 
extreme vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst, of komen hartklachten in je familie 
voor, laat je dan keuren!"  
  
Vergoeding of zelf betalen 
Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de keuringen in hun aanvullend pakket.  
"Maar ben je van plan een sportkeuring te ondergaan, dan zou ik dat voor de zekerheid 
vooraf bij je verzekering even nagaan", raadt Van Wijk aan. Op onze website www.smcjbz.nl 
vind je een overzicht van alle sportmedische onderzoeken, een prijsoverzicht en ook een link 
naar vergoeding van zorgverzekeraars.” 
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