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Informatie over de medische keuring 

Vóór 1 maart* dien je een KOPIE (scan) van een bewijs van de medische keuring in te leveren. 

Voor alle opleidingen van de Calo geldt dat studenten een sportmedisch basisonderzoek moeten ondergaan. 
Dit onderzoek kan plaatsvinden bij een Sportmedisch Adviescentrum (SMA) of bij een SportGeneeskundige 
Afdeling (SGA). Door de Wet op de registratie persoonsgegevens mogen wij je niet om medische verslagen 
vragen. Daarom vragen wij je een kopie te maken van jouw sportkeuringskaart/verklaring medische keuring. 
Het verslag van het onderzoek dat je na de keuring toegezonden krijgt is voor jou persoonlijk. 

De kosten voor een sportmedisch onderzoek in de Isala bedragen € 132,-* (basissportmedisch onderzoek met 
rust-ECG). Vanaf februari zullen er keuringsdata voor Calo-studenten worden ingericht voor deze onderzoeken. 

*prijswijzigingen voorbehouden. 

Je ontvangt een factuur thuis en deze kan, indien je aanvullend verzekerd bent, bij de zorgverzekeraar worden 
ingediend. Het kan zijn dat andere (SMA-)instellingen een ander bedrag rekenen. 

Je kunt je aanmelden door te bellen naar: 038 - 424 56 89. Geef daarbij aan dat je belt voor een Calo-keuring. 
Houd onderstaande gegevens paraat bij het bellen: 

Achternaam / Voornaam / Geboortedatum 

Adres / Postcode / Woonplaats / Telefoonnummer 

BSN 

Naam huisarts 

Indien je een afspraak hebt in Isala: Meld je je aan met een ID-bewijs in de centrale hal van het ziekenhuis 
alwaar je een afsprakenticket ontvangt voor de betreffende afdeling. Vindt de afspraak plaats op locatie 
Landstede: zie routebeschrijving. 

De student krijgt na aanmelding twee retourmails: een mail met een brief met inhoud over de keuring en een 
mail met een digitale vragenlijst. 

De SGA is gehuisvest in Isala, Dokter van Heesweg 2 en op de locatie Landstede, Hogeland 10 in Zwolle. 

De duur van het onderzoek is ongeveer een halfuur. In de meeste gevallen zul je een kwartier van tevoren 
aanwezig moeten zijn. Omdat je je gedeeltelijk moet ontkleden, wordt het op prijs gesteld dat je je 
onderkleding daarop aanpast (liever geen string). Bij voorkeur geen bodylotion gebruiken. 

Indien een keuring in Zwolle voor jou niet haalbaar is (bijvoorbeeld in verband met reistijd), kun je zelf een 
afspraak maken bij een instelling bij jou in de buurt voor een sportmedisch basisonderzoek. Op de website 
http://www.sportgeneeskunde.com/zoek-een-sportmedische-instelling vind je alle erkende sportmedische 
instellingen. Wacht niet te lang met het maken van een afspraak. In de periode na 1 februari kan het nogal druk 
zijn, omdat er dan veel kandidaten zijn die een keuring voor hun opleiding dienen te ondergaan. 

De kopie (scan) van de medische keuring/verklaring medische keuring stuur je per mail aan: Calo-
toelcie@windesheim.nl   
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