
Wijziging NOB-Huishoudelijk Reglement  

 

Wijziging DOV Botlek 

Oorspronkelijk voorstel NOB 

Artikel 3 

1. Ieder lid moet bij deelname aan onderwatersportactiviteiten met perslucht (of 

andere ademgassen) over een bewijs van medische goedkeuring voor de 

onderwatersport beschikken. Een medisch keuringsbewijs wordt door de NOB 

erkend en als geldig aangemerkt indien: 

a. de keuring is verricht voor het beoefenen van de onderwatersport en als 

zodanig op het keuringsbewijs wordt vermeld; 

b. op het keuringsbewijs de keuringsdatum is vermeld; 

c. het keuringsbewijs is voorzien van handtekening en naamstempel van de 

keurend arts.  

2. Het gestelde in vorige lid is niet van toepassing op jeugdleden in de leeftijd tot en 

met 13 jaar die deelnemen aan het ScubaDoe-programma; zij kunnen volstaan met 

een medische verklaring. 

3. Het gestelde in lid 1 is niet van toepassing op leden die de onderwatersport zonder 

perslucht (of andere ademgassen) beoefenen. 

4. Na de initiële medische keuring vindt een medische herkeuring plaats als er een 

medische indicatie is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het lid zelf. 

5. Ieder lid met een geldige instructeurslicentie moet bij deelname aan 

onderwatersportactiviteiten over een geldig bewijs van medische goedkeuring voor 

de onderwatersport beschikken. 

6. Voor leden met een geldige instructeurslicentie én voor leden met een brevet 

Duikbegeleider geldt dat de datum van geadviseerde herkeuring is aangegeven en 

dat deze maximaal drie jaar na de keuringsdatum mag liggen, vanaf de 50-jarige 

leeftijd mag deze datum maximaal 1 jaar na de keuringsdatum liggen. 

7. Het bondsbestuur adviseert de medische keuring te laten verrichten door een 

gecertificeerde (sport) duikarts. 

 

Voorstel DOV Botlek 

Artikel 3 
Het onderwatersporten met perslucht (of andere ademgassen) levert (gezondheids)risico's op. Om 
die zoveel mogelijk in te perken geldt: 

1. ieder lid moet voorafgaand aan deelname aan owsport activiteiten met PL beschikken over 
een bewijs van medische goedkeuring. 

2. voor jeugdleden tot 13 jaar volstaat een medische verklaring  
3. voor recreatieve duikers volstaat een initiële duikmedische keuring (met positief resultaat)  
4. instructeurs en duikbegeleiders hebben een grotere verantwoordelijkheid jegens anderen en 

daarom dienen zij jaarlijks een herkeuring te doen (bij een arts, tot 50 jaar elke drie jaar) 
5. Ieder lid dient zijn/haar medische toestand actief te monitoren. De NOB heeft daartoe de 

duikmedische zelftest ontwikkeld. Indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven is het de 
verantwoordelijkheid van het lid om een herkeuring te doen. Het behoeft natuurlijk geen 
betoog dat buddy's actief geïnformeerd moeten worden over (eventuele medische) 
beperkingen.  



Advies expertgroep m.b.t. de medische keuring voor Duikbegeleiders 

• 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. 

 

Voorstel c.q. advies van het NOB-bestuur  

Artikel 3 

1. Ieder lid moet bij deelname aan onderwatersportactiviteiten met perslucht (of andere 

ademgassen) over een bewijs van medische goedkeuring voor de onderwatersport 

beschikken. Een bewijs van medische goedkeuring wordt door de NOB erkend en als 

geldig aangemerkt indien: 

a. de keuring is verricht voor het beoefenen van de onderwatersport en als zodanig op het 
keuringsbewijs wordt vermeld; 
b. op het bewijs van medische goedkeuring de keuringsdatum is vermeld; 

c. het bewijs van medische goedkeuring is voorzien van handtekening en 

naamstempel van de keurend arts.  

2. Het gestelde in vorige lid is niet van toepassing op jeugdleden in de leeftijd tot en 

met 13 jaar die deelnemen aan het ScubaDoe-programma; zij kunnen volstaan met 

een medische verklaring. 

2. Voor jeugdleden in de leeftijd tot en met 13 jaar volstaat een medische verklaring. 

3. Het gestelde in lid 1 is niet van toepassing op leden die de onderwatersport zonder 

perslucht (of andere ademgassen) beoefenen. 

3. Na de initiële medische keuring vindt een medische herkeuring plaats als er een 

medische indicatie is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het lid zelf en ieder lid 

dient zijn/haar medische toestand zelf actief te monitoren. De NOB heeft daartoe de 

online medische zelftest ontwikkeld. 

4.Ieder lid met een geldige instructeurslicentie moet bij deelname aan 

onderwatersportactiviteiten over een geldig bewijs van medische goedkeuring voor de 

onderwatersport beschikken. 

5. Voor leden met een geldige instructeurslicentie geldt dat de datum van geadviseerde 

herkeuring is aangegeven en dat deze maximaal drie jaar na de keuringsdatum mag 

liggen, vanaf de 50-jarige leeftijd mag deze datum maximaal 1 jaar na de 

keuringsdatum liggen. 

6. Ieder lid met het brevet Duikbegeleider die deelneemt aan 

onderwatersportactiviteiten vult jaarlijks de online medische zelftest van de NOB in. 

Bij een medische indicatie vindt een medische herkeuring plaats.  

7. Het bondsbestuur adviseert de medische keuring te laten verrichten door een 

gecertificeerde (sport) duikarts. 

 


