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Over keuringseisen en het monsterboekje
Medisch adviseur/keuringsarts
Medische aspecten m.b.t. de toelating tot de opleiding Maritiem Officier
Informatie voor studenten, die zich willen aanmelden voor de opleiding Maritiem Officier.
Op grond van de wettelijke voorschriften betreffende vooropleidingseisen en het nadrukkelijke advies
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Scheepvaart, is het verplicht, voor a.s. studenten van
de maritieme opleidingen, zich voor de definitieve inschrijving te laten keuren volgens de eisen voor
bemanningen van zeegaande schepen.
De keuringseisen:
De keuringseisen zijn vastgelegd door de scheepvaartinspectie. De keuring is een veiligheidskeuring.
In grote lijnen komt het er op neer dat de student (gekeurde) lichamelijk en geestelijk in staat moet
zijn zwaar lichamelijk werk te doen onder mogelijk moeilijke omstandigheden. Daarbij moet de
gekeurde ook geen gevaar voor zichzelf of de overige bemanningsleden vormen door medische
redenen. De gekeurde mag evenmin drager zijn van besmettelijke ziektes.
De keuring
De keuring mag niet door de eigen huisarts of een andere bij de behandeling van de gekeurde
betrokken arts gedaan worden!
Deze keuring kan uitsluitend verantwoord gedaan worden door artsen (deskundigen) aangewezen
door de Inspectie V & W. Een lijst met deze artsen is aanwezig op de opleiding, tevens te vinden op
de internetsite van de inspectie:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/adressen-keuringsartsen
a.
Ogen en oren
Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om bij de keuringen voor ogen en oren voor een deel van het
vakgebied van de maritiem officier geschikt verklaard te worden. Dan kan een goedkeuring gegeven
worden voor een functie zonder uitkijkverantwoordelijkheid of dergelijke. Dit nadrukkelijk in overleg
met de keurende arts.
De voor de Scheepvaartinspectie keurende artsen berichten nadrukkelijk dat de zogenaamde
“krasjesmethode” om een goed gezichtsvermogen (zonder bril) te bereiken leidt tot blijvende
afkeuring op oogheelkundige gronden.
Onder voorwaarden, die bij voorkeur vooraf met de behandelende oogarts besproken moeten
worden, zijn andere methoden eventueel wel toegestaan.
Ook andere ingrepen, in het verleden uitgevoerd aan ogen of oren ter correctie van problemen
kunnen tot afkeuring aanleiding geven, ook als de functie van deze organen nu normaal is.
b.
Lichamelijke eisen
Bij de keuring wordt beoordeeld of de kandidaat lichamelijk en geestelijk geschikt wordt geacht voor
het soms lichamelijk en geestelijk zware beroep van zeevarende. Daarbij wordt ook een inschatting
gemaakt van de veiligheid voor de kandidaat en zijn medebemanningsleden, ook onder ongunstige of
rampomstandigheden.
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Zaken waarop gelet wordt zijn lichamelijke toestand, ziektes en afwijkingen, geestelijke toestand.
De keuringseisen kunnen worden ingezien op de site van de scheepvaartinspectie:
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2016/03/14/medische-keuringen-zeevaart-toelichting
In geval van twijfel is het altijd zinvol overleg te plegen met een keurende arts.
Het is mogelijk om via de opleiding voor advies in contact te komen met een keuringsbevoegde arts.
c.
Bloedgroep
De Scheepvaartinspectie eist dat bij varend personeel de bloedgroep bekend is en in het
monsterboekje vermeldt wordt. Is de bloedgroep bekend door onderzoek elders, bijvoorbeeld door
een dienst- of donorkeuring, dan volstaat deze. Anders dient voor de eerste lichamelijke keuring ook
een bloedgroepbepaling gedaan te worden. Soms is de bloedgroep bij de huisarts bekend. Zo nodig
kan deze in het ziekenhuis bepaald worden. In het ziekenhuis te Vlissingen kan tegen betaling zonder
afspraak tijdens kantooruren een bloedgroepbepaling gedaan worden.
d.
TBC-verklaring
Bij de aanvang van de studie hoeft geen verklaring overlegd te worden van TBC-vrij zijn.
Voor elke scheepvaartkeuring die goedkeurt voor het vaargebied buiten noord-west Europa geldt dat
voordien een onderzoek verricht moet worden naar de aanwezigheid van een besmettelijke vorm van
tuberculose (TBC).
Dit onderzoek bestaat meestal uit een borstfoto (thoraxfoto).
Het onderzoek wordt meestal gedaan door een consultatiebureau Tuberculosebestrijding, vaak
ondergebracht bij de GGD. Deze TBC-keuringen worden na telefonische afspraak gedaan.
Telefoonnummer voor afspraken is 0113-249380. Afspraken kunnen volgens de informatie van de
GGD gemaakt worden van 09.00 tot 12.00 uur en 13.00-16.30 van maandag tot en met donderdag.
Door het consultatiebureau kan ook voor een andere onderzoeksmethode gekozen worden. Bij
gunstig resultaat wordt een TBC-vrij verklaring door middel van afstempeling in het monsterboekje
afgegeven.
Ook de röntgenafdeling van het ziekenhuis Walcheren kan TBC-verklaringen verzorgen: telefoon
0118-42500.
Geldigheidsduur
- De keuring lichamelijk is twee jaar geldig, wat in de praktijk neerkomt tot de aanvang van de
stage. Voor de aanvang van de stage dient (opnieuw) een keuring gedaan te worden. Dan
dient wel een TBC-verklaring overlegd te worden.
- De maximale geldigheidsduur van de keuring als varende is twee jaar. De keuring moet wel
gedurende de hele zeereistijd aan boord geldig zijn.
Kosten
In het algemeen dienen de kosten van alle keuringen door de gekeurde zelf betaald te worden. Ze
vallen niet onder de dekking van ziektekostenverzekeringen. De tarieven van de keuringen zijn door
de overheid vastgelegd. Momenteel bedraagt het voorgeschreven tarief voor een integrale keuring €
136,85 incl BTW. Het onderzoek naar de bloedgroep en de het tuberculoseonderzoek wordt apart
gedeclareerd.
Sommige keuringsartsen geven studentenkorting. Informatie hierover op de opleiding.
Vaak worden de kosten van de keuringen terugbetaald door de rederij waar de gekeurde in dienst is.
De meeste keuringsartsen vragen directe betaling voor iedere verrichting.
Documentatie
De keuringsuitslagen worden vastgelegd in officiële documenten die gekoppeld zijn aan het
monsterboekje: een apart keuringscertificaat. Daarnaast worden de keuringsuitslagen direct na de
keuring online bij de scheepvaartinspectie geregistreerd.
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Algemeen
In het verleden is het helaas voorgekomen dat een student(e) halverwege zijn/haar opleiding er
achter kwam dat zijn/haar medische situatie zodanig was dat geen goedkeuring als bemanningslid
verkregen kon worden en dat de opleiding niet afgerond kon worden.
Een keuring voor de aanvang van de opleiding kan daarin veel ellende voorkomen. Uit praktische
overwegingen is het aan te raden dat bij de geringste twijfel over de medische geschiktheid voor de
opleiding in ieder geval een keuringsarts (deskundige) geraadpleegd wordt. Deze is ook in staat te
beoordelen of specialistisch onderzoek van ogen of oren of andere zaken voor aanvang van de studie
al nodig en zinvol is.
Bij Huisartenspost de Hooge Platen te Breskens, kost de medische keuring voor studenten € 31,15
http://hoogeplaten.praktijkinfo.nl
Monsterboekje
Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over
werkervaring en afgeronde opleidingen. Het monsterboekje is het basisdocument voor de registratie
van de bemanningsleden in het Centraal register bemanningsgegevens van Kiwa Register.
Kiwa Register geeft het monsterboekje alleen af aan personen die het voor hun werk nodig hebben of
die een specifieke opleiding volgen, waarbij werkzaamheden aan boord essentieel zijn. Een
monsterboekje is alleen geldig indien het de handtekening van de houder bevat en is ongeldig als er
door onbevoegden wijzigingen in zijn aangebracht.
Aanvragen monsterboekje
Zie ook: https://www.kiwaregister.nl/koopvaardij/monsterboekje/
Voor het aanvragen van een eerste monsterboekje zijn de volgende documenten vereist:
•Een kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of
toeristenkaart).
•Een recent uittreksel uit het persoons-/bevolkingsregister (geen geboorteregister). Dit document mag
maximaal één jaar oud zijn. Dit is nodig om uw adresgegevens te kunnen registreren.
•Twee gelijke recente pasfoto's voorzien van uw naam en geboortedatum.
•Één van onderstaande documenten:
1. Voor werknemers: Een werkgeversverklaring op logopapier van een Nederlandse rederij of
zeewerkgever waaruit blijkt aan boord van welk schip onder Nederlandse vlag en in welke functie u
gaat varen.
2. Voor kapitein/eigenaar: Een verklaring van uw accountant dat u kapitein eigenaar bent of een kopie
inschrijvingsbewijs van de Kamer van de Koophandel.
3. Voor studenten: Een officieel bewijs van een geldige inschrijving van de zeevaartschool.
Het monsterboekje kunt u digitaal aanvragen én betalen. U kunt betalen door middel van
overschrijving per bank of giro. Deze betaling kan alleen in behandeling genomen worden door
vermelding van het factuurnummer welke vermeld staat op uw betalingsverzoek. Daarnaast kunt u
ook met creditcard (VISA / MASTER / MAESTRO) of per pinautomaat betalen aan de balie van Kiwa
Register.
Op de site van KIWA vindt u tevens de tarieven van diverse documenten.
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