Frequently Asked Questions bij Inspectie Leefomgeving en Transport,
sectie Luchtvaart
Medische keuring
Bij wie moet ik zijn voor een luchtvaartmedische keuring?
Voor een eerste afgifte van een klasse 1 medisch certificaat kunt u terecht bij een
gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum. Voor een verlenging of hernieuwde
afgifte van een klasse 1 medisch certificaat kunt u kiezen tussen een gecertificeerd
luchtvaartgeneeskundig centrum en een gecertificeerd luchtvaartmedische keuringsarts.
Voor een onderzoek voor een eerste, verlenging van of hernieuwde afgifte van een
medisch certificaat klasse 2 kunt u terecht bij zowel een gecertificeerd geneeskundig
centrum alsook bij een gecertificeerd luchtvaartmedische keuringsarts. Gecertificeerde
centra en artsen vindt u in dit overzicht.
Krijg ik na de keuring direct mijn medisch certificaat mee?
Vaak wel. Dit is het geval als uit het onderzoek geen zaken naar voren komen die nader
onderzoek vergen. Voor een aantal specifieke medische condities is de keurend arts
verplicht om, alvorens een besluit te nemen, de ILT te raadplegen of uw dossier voor
besluitvorming aan de ILT over te dragen. Ook de beslissing over uw geschiktheid om te
vliegen met een beperking, moet de keurend arts voorleggen aan de ILT. In een
dergelijke situatie kan het enkele werkweken duren voordat u een definitieve uitslag van
het medisch onderzoek krijgt. In alle gevallen wordt het besluit om een medisch
certificaat, al dan niet met beperking, af te geven genomen door het geneeskundig
centrum of de luchtvaartmedische keuringsarts.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van het centrum of de
keuringsarts?
Als in de loop van het onderzoek uit het gesprek met de keuringsarts naar voren komt dat
u afgekeurd zult worden of een beperking krijgt opgelegd, maar ook als u goedgekeurd
wordt maar u bent het daar niet mee eens, is het zaak dit direct te bespreken met de
keuringsarts.
Voordat het besluit op papier is gezet en er al dan geen medisch certificaat is afgegeven
kunt u kenbaar maken dat u het niet eens bent met het voorgenomen besluit en dat u
een second opinion wilt. U kunt dan de keuringsarts vragen uw zaak voor te leggen aan

een onafhankelijk deskundige. Afhankelijk van het twistpunt kan dit een specialist zijn of
een andere keuringsarts dan wel een ander geneeskundig centrum. De extra kosten die
daarmee gemoeid zijn, zijn voor uw rekening. Ook de keuringsarts kan bij moeilijke
gevallen voor zijn besluit te rade gaan bij specialisten of collega’s. In dat geval zijn de
extra kosten voor de keuringsarts.
Is het besluit eenmaal op papier vastgelegd dan heeft u nog de mogelijkheid om tegen
dit besluit bij de keuringsarts of het keuringscentrum in bezwaar te gaan. U moet dit doen
binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Hoe u dit kunt doen hoort u van de
keuringsarts of het keuringscentrum.
Kan ik gewoon naar een andere keuringsarts of een ander keuringscentrum stappen om
daar mijn luchtvaartmedisch onderzoek af te laten maken?
In beginsel bent u voor elke nieuwe luchtvaartmedische keuring vrij in de keuze van uw
keuringsarts dan wel keuringscentrum. Wanneer u zich heeft aangemeld bij een
keuringsarts of een keuringscentrum en u heeft uw aanvraagformulier ingevuld bent u
daarmee ook voorlopig aangemeld bij het centrale softwaresysteem dat de arts verplicht
is te gebruiken. Op dat moment is de toegang door andere keuringsartsen of
keuringscentra tot uw dossier geblokkeerd. U kunt dan niet overstappen naar een andere
keuringsarts of keuringscentrum.
Komt u in de loop van het medisch onderzoek, om wat voor reden dan ook, tot de
conclusie dat u niet verder wilt met de keuringsarts of het keuringscentrum dan kunt u de
keuring terugtrekken. De keuringsarts of het keuringscentrum zullen dan de gegevens van
de in gang zijnde keuring terugtrekken uit het softwaresysteem. Daarna bent u vrij een
andere keuringsarts of een ander keuringscentrum te kiezen voor uw luchtvaartmedisch
onderzoek.
Heeft ook een andere keuringsarts of keuringscentrum toegang tot de gegevens van
eerdere luchtvaartmedische onderzoeken?
Wanneer u kiest voor een andere keuringsarts of een ander keuringscentrum voor uw
luchtvaartmedisch onderzoek moet ook deze toegang krijgen tot alle relevante medische
gegevens uit eerdere onderzoeken. Zij zullen hiervoor uw toestemming vragen en u
vragen een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Dan pas krijgt de keuringsarts of het
keuringscentrum toegang tot uw medische gegevens.

