
 

 

Is een medische verklaring voor het duiken nu wel of niet verplicht? 

Dat ligt aan je opleiding (brevet) en het doel van je duik (fun, opleiding). 

 

Introductieduik.  Duiker die eenmalig een zwembad duik en/of de optionele buitenduik maakt. 

Discover Scuba Diver (DSD) 

“De introducé” vult voorafgaand aan zijn duik de PADI medische verklaring of medische PADI DSD verklaring in. 

Indien de cursist alle vragen met NEEN beantwoord dan voldoet deze verklaring.  

Indien hij één of meerdere vragen met JA beantwoord dan is een medische verklaring verplicht. 

Gebrevetteerd duiker. 

Hoeft in NL geen medische verklaring te hebben. Ieder land hanteert hier zijn eigen regelgeving. Check dit voor 

je op reis gaat, dit voorkomt problemen. 

De cursist. Duiker welke deelneemt aan één van de volgende opleidingen 

(Junior) Open Water Diver ((J)OWD) 

(Junior) Advanced Open Water Diver ((J)AOWD) 

(Junior) Rescue Diver (RD) 

“De cursist” vult voorafgaand aan zijn opleiding de PADI medische verklaring in. Indien de cursist alle vragen 

met NEEN beantwoord dan voldoet deze verklaring.  

 Indien hij één of meerdere vragen met JA beantwoord dan is een medische verklaring verplicht om aan de 

cursus deel te mogen nemen. 

De PRO cursist. Duiker welke deelneemt aan één van de volgende PADI opleidingen 

Divemaster (DM) 

Assistant Instructor (AI) 

Instructor (OWSI) 

Combinatie van opleidingen (IDC) 

Voor deze opleidingen geldt dat men voor aanvang een medische verklaring moet overleggen. 

Een PADI PRO. Duiker met lesbevoegdheid (Teaching Status) die lesgeeft zijnde: 

Divemaster (DM) 

Assistant Instructor (AI) 

Instructor (OWSI) 

Hier is het simpel: Medische verklaring verplicht. 

Dit is in de wet vastgelegd: 

Medische keuring verplicht!  

Een medische keuring behoort tot de normale verplichtingen van een instructeursbrevet. Het is echter van 

cruciaal belang, daarom moet het ook nog eens voor de wet! Als sportduikinstructeur ben je verplicht:  

• een geldige medische verklaring van een arts te hebben (met iedere 12 maanden een herkeuring, tenzij de 

keurende arts een andere termijn voor goedkeuring aangeeft);  

• lichamelijk en geestelijk in staat te zijn gevaren te herkennen en, indien mogelijk, te voorkomen. Zodra een 

sportduikinstructeur niet voldoet aan één van de voorwaarden voor het geven van sportduikinstructie, gaat de 

uitzondering niet meer op. Dan geldt artikel 6.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit met alle 

uitwerkingen in lagere regelgeving volledig. Een decompressietijd van 20 minuten plus een beetje betekent dan 

al een keuring in de zin van artikel 6.14a van het Arbobesluit. De medische keuringen dienen dan te geschieden 

door speciale duikerartsen. 

Bron: Sportduikinstructie en de regels ‘veilig om te weten’ Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale zaken en 

Werkgelegenheid. 

 

Hoewel  dit document met zorg is opgesteld ben en blijf je zelf verantwoordelijk om de juiste papieren te 

hebben.  

 



 


