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Medische keuringen 

 

Zeevaartkeuringen voor de meeste vlagstaten: 

 

België 

Luxemburg 

Nederland (inclusief ogen- en orenkeuring) 

Duitsland 

Noorwegen 

Denemarken 

ILO / WHO - STCW’95 

Offshore - keuringen 

 

Pre-employment medical examinations voor Cruiselines 

 

Geschiktheidsonderzoeken voor kandidaten voor de Hogere Zeevaartschool 

 

Binnenvaartkeuringen / Rijnschipperspatent voor Nederland, erkend door alle 

Rijnoeverstaten 

 

Openingstijden 

Medische keuringen zijn mogelijk zonder afspraak, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. 

 

 

Vaccinaties 

 

Gele Koorts 

Hepatitis A 

Hepatitis B 

Tetanus 

Difterie 

Poliomyelitis 

Tyfus 

Cholera 

Andere vaccinaties na overleg 

 



Malariaprofylaxis en reisadvies toegespitst op de scheepvaart 

 

 

Medische raadplegingen 

 

Voor zeelieden worden raadplegingen gehouden op eerstelijnsniveau. De havenartsen zijn 

geaccrediteerde huisartsen met kennis van tropische ziekten.  

 

De praktijk is er speciaal op gericht de medische raadplegingen met technische onderzoeken 

en specialistenconsulten te kunnen afwerken binnen de tijd dat het schip in de haven ligt. 

 
 

Mediport is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij een ziekte of 

ongeval van een zeevarende: kapitein en bemanning, rederij en agent, verzekering, 

repatriëringsdiensten en overheid. 

 

Doorverwijzing gebeurt naar speciaal daartoe geselecteerde specialisten met ervaring, 

interesse en kennis van de specifieke problemen van de zeevarenden. 

 

Hospitalisaties gebeuren in verschillende ziekenhuizen in Antwerpen o.a. Sint 

Vincentiusziekenhuis en ZNA Stuivenberg. Het Medisch Centrum “Kaai 142” van het Rode 

Kruis beschikt over enkele bedden speciaal voor zeevarenden 

 

Raadplegingen voor zeevarenden zijn mogelijk zonder afspraak van maandag tot vrijdag van 

9 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur. 

 

 

 

Bezoek aan boord 

 

In de Antwerpse haven zijn bezoeken aan boord mogelijk na telefonische afspraak, zowel 

voor de zeevaart als voor de binnenvaart. 

 

 

Avond-, nacht en weekenddienst 

 

Op het antwoordapparaat van Mediport, via + 32 3 229 07 70, vindt U buiten de 

kantooruren en in het weekend het nummer van de havenarts met dienst. Enkel voor de 

haven.  

 

Andere patiënten dienen zich te wenden tot de reguliere huisartsenwachtdienst van hun 

regio. 

 

 

Spoedgevallen 

 

Voor spoedgevallen kan U een beroep doen op Mediport via het algemene telefoonnummer 

+32 3 229 07 70. 

 



Voor dringend vervoer van een zieke of gekwetste zeevarende in de haven kan U het 

noodnummer 100 of 112 gebruiken of rechtstreeks de SIWHA Centrale Hulppost Kaai 142 

via het noodnummer + 32 3 541 00 23. 

 

Bij opvang van een spoedgeval op het Medisch Centrum “Kaai 142”, wordt de havenarts 

door het centrum gewaarschuwd voor het verdere beleid. 

 

 

Opleidingen 
 

De havenartsen van Mediport verzorgen de medische opleiding van de studenten aan de 

Hogere Zeevaartschool. 

 

Mediport geeft ook opleidingen voor werknemers van scheepvaartbedrijven in medische hulp 

aan boord volgens de richtlijnen van de IMO - STCW’95. 

 

 

Telemedisch Advies 

 

Voor schepen waar ook ter wereld geeft Mediport medisch advies ter ondersteuning van de 

dringende medische hulp en alle medische beslissingen aan boord. 

 

Mediport is 24/24 en 7/7 bereikbaar via telefoon en email in samenwerking met 

HealthOnboard van GMA n.v. 

 


