Kosten sportmedische zorg en vergoeding
Sportmedische zorg is opgenomen in het aanvullende
pakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van
de zorgverzekering van uw leden worden de kosten
geheel of gedeeltelijk vergoed. Omdat sportzorg in
het aanvullende pakket zit heeft het geen invloed
op het eigen risico van de verzekerde.

De juiste zorg voor
elke sportvereniging!
Dát maakt het beter.

Contactgegevens
U kunt OCON Sportmedische kliniek bereiken van
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur
op telefoonnummer: +31 (0)88 708 58 76.
Ook kunt u ons bereiken via email
op info@ocon-sport.nl
www.ocon.nl/sport

OCON Hengelo
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Telefoon
+31 (0)88 708 58 76
Website
www.ocon.nl/sport

Als sportvereniging houdt u zich bezig met het
beoefenen en bevorderen van de sport waarin u
actief bent. Het kan gaan om topsport, waarin uw
vereniging erop gericht zal zijn uw leden maximaal te
laten presteren. Maar het kan ook gaan om recreatief
sporten, waarbij u mogelijk naast sportplezier ook ten
doel heeft het promoten van een gezonde levensstijl.

andere sportgerelateerde klachten, of juist advies over
het voorkomen van blessures. Ook voor trainingsopbouw
en prestatiebevordering bent u bij OCON Sportmedische
kliniek aan het juiste adres. Uiteraard kunt u ook bij
ons terecht voor een sportmedische keuring. Wij staan
garant voor een snelle toegang, en indien nodig een
snelle behandeling.

Met welk doel u ook actief bent in de sport, bewegen
en sporten op verantwoorde wijze is voor u prioriteit.
Wij kunnen u daarbij helpen!

Wat kan OCON Sportmedische kliniek
voor uw sportvereniging betekenen?

OCON Sportmedische kliniek

Als sportvereniging wilt u uw leden zo goed
mogelijke begeleiding en advies kunnen bieden.
U kunt bij ons terecht met vragen als:
•	Ik wil door middel van een sportmedische
keuring laten vaststellen waar mijn team staat.
Waar liggen de ontwikkelmogelijkheden
en kansen om prestaties te verbeteren?
•	Hoe kan ik mijn training zó inrichten dat ik
blessures zoveel mogelijk voorkom? En hoe
kan ik een training verantwoord opbouwen?
•	Kan ik met iemand overleggen bij een blessure?
Hoe krijg ik het juiste advies?
•	Hoe zorg ik dat mijn spelers met blessures snel
en adequaat geholpen worden?
•	Hoe kan ik beginnende sporters verantwoord
laten starten met sporten?

OCON Sportmedische kliniek is een multidisciplinaire sportkliniek binnen de muren van het Hengelose ziekenhuis.
Binnen onze kliniek vindt u alle expertise om iedere
sporter, van beginnend sporter tot topsporter, op een
goede manier te begeleiden. Binnen onze sportmedische
kliniek staan een sportorthopedisch chirurg, een sportarts,
een sportfysiotherapeut en een sportchirurg voor u klaar.
Al deze professionals werken nauw samen waardoor u
zich slechts aan 1 loket hoeft te melden.

Dit is slechts een kleine greep uit de vragen
waarvoor u bij ons terecht kunt. Wilt u weten wat
OCON Sportmedische kliniek voor u kan betekenen?
Neemt u dan contact met ons op! Op basis van uw
wensen en vragen kunnen we u een voorstel op maat
bieden. Of het nu gaat om een eenmalige vraag, of een
langdurige verbintenis als het gaat om sportmedische
begeleiding.

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen of problemen
op sportmedisch gebied, of het nu gaat om blessures of

Zie voor meer informatie onze website:
www.ocon.nl/sport

