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Juridische argumenten 
Keuring ontleent zich aan regelgeving beroepsduikers. Er is geen regel voor de 

recreatieve sector, behalve voor het geven van instructie. Sportduikinstructeurs moeten 

voldoen aan een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dit geeft ruimte, maar 

het advies is om bij eventuele kwesties achteraf, toch vast te houden aan een jaarlijkse 

keuring voor sportduikinstructeurs. Er is in de ISO-normering niets opgenomen over een 

herhalingskeuring voor sportduikinstructeurs.  

De bevoegdheden van de Duikbegeleider vallen onder het aanleren van scuba 

vaardigheden. 

Het advies van Leo is om vanuit juridisch perspectief voor de zekerheid jaarlijks (of bij 

significante verandering van de gezondheid) de online vragenlijst verplicht te laten 

invullen. Dit is een praktische oplossing, harde juridische argumenten zijn er eigenlijk 

niet. Met deze verplichting ‘dwingen’ we Duikbegeleiders na te denken over hun 

individuele gezondheid in relatie tot de duiksport. 

 

Verenigingsbelang 
Clubs moeten aan regels voldoen om veiligheid te garanderen. Belangrijk is dat we 

eventuele regels zo simpel mogelijk moeten toepassen. Eventueel de 

keuringsvoorwaarden opnemen in een apart reglement.  

De uitslag van de online zelftest van de Duikbegeleiders wordt door de vereniging niet 

opgeslagen, maar wel gezien (vergelijkbaar met de VOG). 

Er zijn vanuit verenigingsperspectief geen argumenten om Duikbegeleider verplicht te 

laten keuren. 
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Veiligheidsargumenten 
Een keuring voegt wat betreft risicobeheersing niets toe. Een verplichte medische 

keuring is geen maatregel om risico’s te verkleinen. Van belang is dat een 

Duikbegeleider regelmatig over zijn/haar eigen gezondheid nadenkt. “Kan ik deze duik 

maken vanuit mijn huidige gezondheidssituatie en persoonlijke- en brevetlimieten?”.  

De online vragenlijst is hier een goed hulpmiddel voor. 

Een duiker met overgewicht en net een medische keuring heeft ondergaan, loopt 

wellicht meer risico dan een gezonde duiker die 3 jaar geleden een keuring heeft 

ondergaan.  

 

Er zijn vanuit veiligheidsperspectief geen argumenten om een verplichte herkeuring op 

te leggen. Wel verplicht nadenken over de eigen situatie + afdwingen. 

 

Medische argumenten 
Er zijn geen medische redenen om een jaarlijkse herkeuring te verplichten. De online 

vragenlijst is een hulpmiddel om duikers beter bewust te maken dat ze met een 

risicovolle sport bezig zijn. Dat geldt ook voor Duikbegeleiders. Het gaat vooral om 

cultuur en verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Er zijn geen medische argumenten voor een verplichte herkeuring voor de 

Duikbegeleider. 

 

Aanbevelingen aan het bestuur 
• Meer bewustwording bij duikers dat er vaker wordt nagedacht over medische 

gezondheid in relatie tot verantwoordelijkheid bij (verenigings)duiken;  

• Geen verplichte herkeuring voor Duikbegeleiders; 

• Wel een verplichte jaarlijkse online zelftest voor Duikbegeleiders. 

 


