Aanvraag

Certificaat 'luchtvaartmedische
keuringsarts' (AME) (klasse 1/
klasse 2)
Met dit formulier kunt u een certificaat voor 'luchtvaart medische
keuringsarts (AME) (klasse 1 / klasse 2) aanvragen , of een wijziging op
uw bestaande certificaat aanvragen.

Stuur het formulier naar div.hoofddorp@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling
genomen.

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

			1

Gegevens aanvrager

1.1

Naam aanvrager

|

1.2

Kantooradres

|

1.3

Postcode, plaats en land

|						|														|

1.4 Telefoonnummer(s)

|

1.5

|

E-mailadres

1.6 Privéadres

|

1.7

|						|														|

Postcode, plaats en land

1.8 Telefoonnummer(s)

|

1.9 E-mailadres

|

			2

Soort aanvraag

2.1

n Klasse 1				n Klasse 2

Voor welke klasse(n) dient de
aanvraag?

2.2 Om wat voor soort aanvraag
gaat het?

n Eerste afgifte			

n Hernieuwde afgifte		

n Uitbreiding			

> Alle vragen invullen

n Verlenging		

> Bij deze 3 type aanvragen paragraaf 9 overslaan

n Wijziging				> Alleen paragraaf 9, 10, 11 en 12 invullen/lezen
2.3 AME registratienummer (in geval
van verlenging, uitbreiding,
hernieuwde afgifte of wijziging)

|

In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport
Aanvraagnummer								Datum											Paraaf behandelaar

|

											|												|
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			3

Basiskwalificaties

3.1

n Ja (kopie BIG registratie toevoegen)		

Bent u volledig gekwalificeerd en
bevoegd voor de geneeskundige
praktijk?

3.2 Heeft u een certificaat van
voltooiïng van een
specialistische opleiding?

			4
4.1 Welke van de hiernaast
genoemde opties is van
toepassing?

Certificaat 'luchtvaartmedische keuringsarts' (AME)
(klasse 1/klasse 2)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

n Nee

n Ja (kopie toevoegen)						n Nee

Gevolgde opleiding en werkervaring
n Elementaire training in de luchtvaartgeneeskunde (kopie certificaat toevoegen)■
n Vervolgopleiding in luchtvaartgeneeskunde (kopie certificaat toevoegen)■
n In de afgelopen 3 jaar tenminste 20 uur geaccrediteerde bijscholing in de luchtvaartgeneeskunde gevolgd■(voeg bewijs
toe)
n In de afgelopen drie jaar tenminste 10 keuringen per jaar verricht
n Praktijkopleiding luchtvaartgeneeskunde gevolgd in een luchtvaartgeneeskundig centrum onder toezicht van ILT ■
n Tenminste 30 klasse 2 keuringen uitgevoerd in afgelopen 5 jaar (voor uitbreiding AME met betrekking tot verlening en afgifte
medische certificaten klasse 1)

			5

Locatiegegevens praktijk

5.1

n Bij een AeMC

Op welke locatie voert u de
luchtvaartgeneeskundige
onderzoeken uit of gaat u deze
uitvoeren?
(meerdere opties mogelijk, wanneer u
de onderzoeken op meer dan één
locatie (gaat) uitoefenen dan voor
alle locaties de noodzakelijke
informatie verstrekken)

Naam:
Adres:
Postcode en Plaats:											|
n Een zelfstandige praktijk
Adres:
Postcode en Plaats:											|
n Bij een zelfstandige AME praktijk (alleen gebruik makend van de voorzieningen van deze praktijk)
Naam:
Adres:
Postcode en Plaats:											|

5.2 Beschikt u op bovengemelde
locatie(s) over voorzieningen,
procedures, documentatie en
apparaten voor het doen van
luchtvaartgeneeskundig
onderzoek?

			6

n Ja (Voeg bewijzen toe als bijlage)			 n Nee

Gegevens zelfstandige praktijk (indien van toepassing)

6.1 Beschikt u over voorzieningen,
procedures, documentatie en
apparaten voor het doen van
luchtvaartgeneeskundig
onderzoek?

n Ja (Voeg bewijzen toe als bijlage)			 n Nee

6.2 Heeft u de dossiervorming
geregeld?

n Ja (Voeg bewijzen toe als bijlage)			 n Nee

6.3 Beschikt u over voorzieningen,
procedures en voorwaarden om
het medisch beroepsgeheim te
waarborgen?

n Ja (Voeg bewijzen toe als bijlage)			 n Nee
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6.4 Werkt u samen met een door de
minister aanvaarde
geneeskundige en /of
geneeskundige instantie?

n Ja
		
		
		

Certificaat 'luchtvaartmedische keuringsarts' (AME)
(klasse 1/klasse 2)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

(Voeg een document toe als bijlage met daarin de Na(a)m(en) van de geneeskundige(n), hun deskundigheid
en waar ze werkzaam zijn. Na(a)m(en) van de geneeskundige instantie(s) en de vestigingsplaats(en).
Geef aan hoe de samenwerking met de geneeskundige of geneeskundige instantie geregeld is, inclusief de inhoud
van de samenwerkingsovereenkomst en voeg deze toe).

n Nee
6.5 Bent u, naast het doen van
luchtvaartgeneeskundige
onderzoeken, ook beschikbaar
voor tussentijdse vragen en het
tussentijds doen van
noodzakelijk onderzoek ten
behoeve van houders van een
medische verklaring?

n Ja (Voeg als bijlage toe hoe u dit heeft geregeld)			

			7

Keuren in andere lidstaat

7.1

n Ja 			n Nee

Voert u luchtvaartgeneeskundige
onderzoeken uit in een andere
lidstaat?

7.2 Zo ja, welke lidsta(a)t(en)?

n Nee

|
|

7.3 Heeft u van de gastlidstaat
toestemming verkregen?

			8

n Ja 		

		n Nee

Certificaat AME

8.1 Heeft u ooit eerder een AME
certificaat aangevraagd?

n Ja				n Nee

8.2 Zo ja, wat was het resultaat?

|

8.3 Is uw certificaat AME ooit
herroepen, ingetrokken of
opgeschort?

n Ja				n Nee

8.4 Zo ja, wat was de reden hiervan?

			9
9.1 Is er een wijziging in de
voorwaarden waarop het
certificaat door de bevoegde
autoriteit werd verleend,
waaronder de inhoud van de
verklaringen die bij de aanvraag
zijn ingediend?

Wijziging certificaat
n Ja (Voeg bewijzen toe als bijlage)			 n Nee (Ga verder met paragraaf 8)

9.2 Zo ja, wat zijn de wijzigingen?
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9.3 Is er een wijziging van de
praktijklocatie(s)

Certificaat 'luchtvaartmedische keuringsarts' (AME)
(klasse 1/klasse 2)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

n Ja				n Nee

9.4 Wat is de wijziging?

9.5 Is er een wijziging aan het
correspondentieadres?

n Ja				n Nee

9.6 Zo ja, wat is de wijziging?

|
|

9.7 De praktijklocatie voldoet aan de
eisen zoals gesteld in EU
Verordening 1178/2011 bijlage IV
part MED

			10

n Ja				n Nee

Bijlagen

10.1 Stuur de volgende bijlagen mee

-

Kopie BIG-registratie
Kopie van certificaat van gevolgde specialistische opleiding

Voor eerste aanvraag certificaat
klasse 2:

-

Certificaat elementaire training luchtvaartgeneeskunde

Voor keuringsartsen met een
zelfstandige praktijk:

-

-

Overzicht van voorzieningen, procedures, documentatie en apparaten waarover u beschikt voor het doen van
luchtvaartgeneeskundig onderzoek
Beschrijving van voorzieningen, procedures en voorwaarden om het medisch beroepsgeheim te waarborgen (Indien
aanwezig)
Kopie samenwerkingsovereenkomsten met deskundigen

Bij verlenging van de aanvraag
klasse 1 en klasse 2:

-

Bewijs van geaccrediteerde bijscholing
Kopie bestaand certificaat

Bij uitbreiding klasse 2 naar
klasse 1:

-

Kopie gevorderde training luchtvaartgeneeskunde
Bewijs van verrichten 30 klasse 2 keuringen afgelopen 5 jaar
Bewijs gevolgde aanvullende praktijkopleiding bij een AeMC
Kopie bestaand certificaat

Bij wijziging certificaat:

-

Bewijs van gewijzigde voorwaarden

			11
11.1 U verklaart

-

Verklaring en ondertekening
-

-

Medische certificaten af te geven op basis van de eisen zoals gesteld in EU1178/2011 Bijlage IV Part MED.
Alle gegevens met betrekking tot de luchtvaartgeneeskundige onderzoeken en de af te geven medische verklaringen
te registreren in EMPIC en dit systeem ook te gebruiken in de communicatie met de autoriteit, in het bijzonder waar
het gaat om consulteren, adviseren en verwijzen zoals bedoeld in EU1178/2011 Bijlage IV Part MED bijlage 1c bij deze
regeling.
Aan de voorwaarden van uw huidige certificaat te blijven voldoen.
U oefent de voorrechten uit in overeenstemming met subdeel D van Part MED (EU1178/2011).

Ondergetekende verzoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport om een certificaat “luchtvaartmedische keuringsarts”
volgens de EU-FCL.
Ondergetekende verklaart dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld
11.2 Plaats en datum

|																								|

11.3 Handtekening

|
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Vraag 5.2 en 6.1
In artikel MED.D.010 van Verordening 1178/2011 staan de eisen voor de
afgifte van een certificaat van bevoegd keuringsarts. Een van deze eisen is
dat de keuringsarts aan de bevoegde autoriteit (in dit geval de Inspectie
Leefomgeving en Transport) moeten aantonen dat zij adequate
voorzieningen, procedures, documentatie en werkende apparatuur
hebben die geschikt zijn voor luchtvaartgeneeskundige onderzoeken.
Voor wat betreft de procedures: het betreft hier:
a) Een procedure die het gehele proces beschrijft van aanmelding van de
keurling, de intake, het onderzoek, eventueel aanvullend onderzoek,
besluitvorming tot en met het afgeven van een medisch certificaat al
of niet met een beperking.
b) Een procedure voor bezwaar- en beroep. (Zie “procedure bezwaar en
beroep”)
c) Een procedure voor waarneming bij ziekte of andere ongeplande
afwezigheid.
Voor wat betreft de documentatie: dit betreft
a) Protocollen waarin een LAPL en waarin klasse 2 keuring wordt
omschreven
b) Eén of meerdere formats voor af te geven besluiten
c) Geheimhoudingsverklaring van medewerkers.
d) Samenwerkingsovereenkomst met specialisten
e) Aantoonbaar geijkt zijn van apparatuur
Voor wat betreft de voorzieningen: dit betreft een geschikte
praktijkruimte, waarbij het medisch beroepsgeheim te allen tijde
gewaarborgd kan worden. U dient hierbij ook te denken aan goed
afsluitbare ruimten en kasten, het borgen van privacy gedurende het
onderzoek (zicht en geluid), toiletruimte en ruimte voor
laboratoriumonderzoek.
Voor wat betreft de apparatuur. U dient aan te geven welke apparatuur u
voor de luchtvaartgeneeskundige onderzoeken tot uw beschikking heeft.
Het betreft in elk geval de volgende apparatuur:
The equipment of a general medical practice and, in addition, of: Bij
uitbesteden van onderzoek waarbij specifieke apparatuur nodig is,
waarover u niet beschikt, dient u aan te geven aan wie dit onderzoek
wordt uitbesteed en blijft u uiteindelijk verantwoordelijk voor de
kwaliteit van dit onderzoek.
Cardiology
U kunt deze in de praktijk hebben, maar u mag dit ook uitbesteden
(1) 12-lead resting ECG
Ophthalmology
U mag dit uitbesteden, wat wel wordt vereist is een leeskaart.
Facilities for the examination of:
(1) near, intermediate and distant vision;
(2) external eye, anatomy, media and fundoscopy;
(3) ocular motility;
(4) binocular vision;
(5) colour vision (anomaloscopy or equivalent);
(6) visual fields;
(7) refraction; and
(8) heterophoria.
Hearing
(Voor klasse 1 en klasse 2 IR), u mag dit ook uitbesteden.
(1) pure-tone audiometer

Aanvraag certificaat 'luchtvaartmedische
keuringsarts' (AME) (klasse 1/klasse 2)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Otorhinolaryngology
Facilities for the clinical examination of mouth and throat and:
(1) otoscopy.
The following facilities should be available or arranged with a service
provider:
(1) clinical laboratory facilities.

Vraag 6.2
U dient hier aan te geven hoe u uw dossiervorming (van de gegevens/
keuringen etc. van keurlingen) in uw praktijk heeft geregeld.

Vraag 6.3
In artikel MED.A.015 van EU-verordening 1178/2011 staat dat alle
personen die betrokken zijn bij medisch onderzoek, beoordeling en
certificering dienen te waarborgen dat het medisch beroepsgeheim te
allen tijde wordt gerespecteerd.
In artikel MED.D.010 van EU-verordening 1178/2011 staat dat aanvragers
van een certificaat van bevoegd keuringsarts met de voorrechten voor de
eerste afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van medische
certificaten klasse 2 de noodzakelijke procedures en voorwaarden
ingesteld moeten hebben om het medisch beroepsgeheim te
waarborgen.
Ter borging van het medisch beroepsgeheim dient u een procedure op te
stellen waarin u weergeeft hoe het medisch beroepsgeheim te
waarborgen.

Vraag 6.4
(Voeg een document toe als bijlage met daarin de Na(a)m(en) van de
geneeskundige(n), hun deskundigheid en waar ze werkzaam zijn. Na(a)
m(en) van de geneeskundige instantie(s) en de vestigingsplaats(en). Geef
aan hoe de samenwerking met de geneeskundige of geneeskundige
instantie geregeld is, inclusief de inhoud van de
samenwerkingsovereenkomst en voeg deze toe).
Voor bepaalde onderzoeken moet de keurling zich wenden tot een
specialist. U dient hiervoor samenwerkingsovereenkomsten te sluiten
met tenminste de volgende specialisten:
• KNO-arts;
• Oogarts;
• Cardioloog;
Ook voor een optometrist dient u een samenwerkingsovereenkomst bij
te sluiten.
Daarnaast dient u een overeenkomst te hebben met een laboratorium
voor zover u onderzoek uitbesteedt.
Deze (samenwerkings)overeenkomsten dient u als bewijs bij de aanvraag
te voegen. De samenwerkingsovereenkomsten mogen summier zijn,
echter, het moet wel duidelijk zijn voor de specialisten dat zij een
onderzoek moeten doen in het kader van een luchtvaartgeneeskundige
keuring.
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Vraag 6.5
Er zijn situaties waarbij tussentijds vragen aan u gesteld kunnen worden,
ofwel door de medische beoordelaars van ILT ofwel door de keurlingen.
Daarnaast is het mogelijk dat er een tussentijdse keuring gedaan moet
worden.
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