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Beste duikerartsen,
Het is alweer enige tijd geleden dat we onze laatste nieuwsbrief verzonden hebben. Inmiddels is er
veel gebeurd. Het meest recente is de “overval” door COVID-19 waar we van hopen dat u dit
allemaal goed doorstaan heeft. Of we een nieuwe golf tegemoet gaan blijft voorlopig nog ongewis,
maar zeker is wel dat we veel minder hebben kunnen duiken dan we van plan waren aan het begin
van 2020.
Ondanks al deze vermindering van activiteiten is het NICDA nog steeds een gezonde stichting die
met vertrouwen de toekomst tegemoetziet. In hoeverre er door het afnemen van het aantal
keuringen een (tijdelijke) wijziging moet komen in de voorwaarden tot certificering zal nog
gecommuniceerd worden in overleg met het European College for Baromedicine (ECB).
Bestuur
In 2020 is er een verandering opgetreden in de samenstelling van het bestuur. Om uiteenlopende
redenen zijn enkele leden teruggetreden en in het register van de KvK zijn als nieuwe bestuursleden
opgenomen:
• Sylvia Dermout (oorspronkelijk de oprichtster van de sportduikcertificering),
verantwoordelijk voor de registratie van de gecertificeerden
• Ferdinand van Stekelenburg, eveneens verantwoordelijk voor de registratie van de
gecertificeerden
• Piet Scholten, penningmeester en
• Eric Bongartz blijft aan als voorzitter.
Omdat de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit certificeringen zullen overige secretariële
werkzaamheden verdeeld worden over de bestuursleden.
College van Deskundigen
Ook in het College van Deskundigen is een wijziging opgetreden. Collegae Van Henten en Van
Hulst zijn teruggetreden en hun opvolgers zijn collegae Oostrom en Bresser.
Alle teruggetreden bestuurs- en CvD leden worden hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen
jaren. Zij hebben waardevolle bijdragen geleverd aan het functioneren van het NICDA.
Geen SCAS-duikerarts certificeringen meer
Belangrijk voor u is te weten dat de certificering van de duikgeneeskunde uit de SCAS verwijderd
is, waardoor de SCAS niet meer als certificerende instantie voor de duikerij optreedt.
Wij gaan als NICDA uiteraard verder als certificeringsinstantie. Artsen die bij de SCAS
gecertificeerd waren, kunnen hun aanvraag bij het NICDA indienen en zullen worden opgenomen
op “mijnduikerarts.nl” indien zij voldoen aan de voorwaarden die het NICDA aan certificering stelt.
Deze voorwaarden zijn te vinden op www.mijnduikerarts.nl en op www.nicda.nl.

Eerste certificering bij het NICDA
U kunt zich als Nederlandse C- en/of D-arts laten certificeren via het NICDA. Kosten zijn 75 euro
per drie jaar.
Alle door het ECB in binnen- en buitenland geaccepteerde cursussen worden geaccepteerd door het
NICDA.
In Nederland zijn op dit moment alleen de basiscursussen van Scott Haldane Foundation (SHF)
erkend om tot duikerarts C en D gecertificeerd te worden of om de internationale certificering tot
Medical Examiner of divers (MED) te verkrijgen. Het hebben van de MED certificering is
ingangseis voor het volgen van de opleiding tot Diving Medicine Physician (DMP). Het European
College of Baromedicine (ECB) heeft aan SHF, als enig opleidingsinstituut voor de
duikgeneeskunde in Nederland, een internationale accreditatie verleend.
Herregistratie bij het NICDA
Het NICDA verzorgt de herregistratie voor duikerartsen C- en/of D en toetst, namens het ECB, de
eisen voor herregistratie van MED en DMP. De kosten bedragen voor alle herregistraties 75 euro
voor drie jaar. Bij registratie voor zowel C- en/of D-arts als ook voor MED of DMP, krijgt u korting
en betaalt u 110 euro per drie jaar. Wij laten uw Nederlandse certificering dan gelijklopen met de
internationale certificering bij het ECB, zodat er elke drie jaar slechts één handeling tot
herregistratie hoeft te worden uitgevoerd.
Alle niet door het ECB geaccepteerde cursussen worden ter beoordeling voorgelegd aan het College
van Deskundigen of/en voor hoeveel punten deze (na)scholingen meetellen voor de herregistratie
als C- of D-arts of voor de herregistratie als MED of DMP.
Lijsten
U komt als NICDA geregistreerde duikerarts op de lijst van www.mijnduikerarts.nl die door
iedereen in Nederland via internet te raadplegen is en een garantie biedt voor een degelijk, goed
uitgevoerde duikkeuring.
Zorgverzekeraars
Het NICDA is bekend bij alle Nederlandse zorgverzekeraars. Uw keurling komt daarmee bijna
altijd, voor zover opgenomen in zijn of haar (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden, in
aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de keuringskosten.
Nieuw correspondentieadres
Er is een nieuw correspondentieadres. De postbus 9708 is komen te vervallen.
Het NICDA ontvangt voortaan zover mogelijk alle correspondentie, inclusief de
certificeringsbewijsstukken, digitaal via certificering@nicda.nl.
Andere correspondentie kan, zoals gewoonlijk, digitaal worden gestuurd aan info@nicda.nl.
Mocht u toch een poststuk willen sturen dan is het postadres voortaan NICDA, p/a Oostzijde 18,
1502 BG te Zaandam.
Vraag tijdig herregistratie aan
Wij verzoeken u de verloopdatum van uw certificering na te kijken op uw pasje of ECB-certificaat
en tijdig een herregistratie aan te vragen. Wij helpen u graag verder.
Wij wensen u sterkte met de beperkingen in deze Corona tijd,
Met vriendelijke groet,
Bestuur NICDA

