
Zonder professionals functioneert ons systeem niet. 

Onze opleidingsprogramma’s geeft de duikinstructeur en de
instructeur assistenten de juiste aanpak mee met betrekking
tot de bijzonderheden voor het omgaan met mensen met een
beperking.

Een hoofddoel van de opleiding is het herkennen en be-
oordelen van de verschillende lichamelijke en geestelijke
beperkingen en waarbij in individuele gevallen op gelet moet
worden.

Het tweede punt is het sociale component en de intensievere
opleiding van de cursist.

Wie kan een IAHD opleiding volgen?
Bijna iedereen met een lichamelijke of geestelijke beperking
kan een opleiding volgens de IAHD richtlijnen volgen. Neem
contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Hoe lang duurt een IAHD opleiding?
Elke IAHD opleiding is volledig prestatie gericht. Dit betekent
dat er geen minimale of maximale tijd aan verbonden is. Elk
theoretisch en praktisch leerdoel is precies omschreven. De
tijdsduur is dus gebaseerd op de persoonlijke prestaties.

Is een IAHD opleiding erkend?
De IAHD statuten en de IAHD opleidingsrichtlijnen komen
overeen met de internationale ISO richtlijnen en zijn daardoor
wereldwijd erkend.

Heb ik toestemming van een arts nodig?
Strikt genomen hebt u drie keer een ‘ja’ nodig
1. U wilt een duikopleiding volgen? Ja
2. U heeft van uw arts een duikkeuring ontvangen?      Ja
3. Uw duikinstructeur wilt u opleiden? Ja

Wat heb ik tijdens de opleiding nodig?
Niet veel. Voor een introductieduik is meestal zwemkleding
en een handdoek voldoende. Wanneer u kiest om een duik-
opleiding te volgen heeft u een masker, snorkel, zwemvinnen,
handvinnen en eventueel schoentjes en kniebeschermers
nodig.

FAQIAHD Professionals

Duiken met een beperking 
Ontdek een nieuwe vrijheid!
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We horen elke keer weer van de positieve uitwerking op het
lichaam. U zult het zelf ervaren en de ziel zal opbloeien.

Duiken is voor de meesten veel meer dan alleen maar een sport.

Duiken betekent:
• Vrijheid, onderwater is men bijna gewichtsloos
• Ontspanning, men zweeft door een 3D wereld
• Integratie, duiken is een buddysport
• Therapie voor het lichaam en de ziel
• Gelijkheid voor iedereen onder water

De invloed van het duiken:

• Fysiologische effecten
� Opbouw van individuele bewegingsfuncties
� Verbetering van de coördinatie
� Versterking van de spierweefsels
� Verbetering van de ademhaling
� Betere doorbloeding

• Psychologische effecten
� Groei van de eigen vaardigheden
� Bevordering van sociale contacten
� Vergroting van het zelfvertrouwen

IAHD Pirate Fish Diver
Dit programma is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen
met een geestelijke beperking. Spelenderwijs worden met
leuke en eenvoudige oefeningen de verschillende vaardig-
heden geleerd. Het doel hiervan is dat men zich vrij in het
water gaat bewegen en in staat is te duiken in een zwembad.

IAHD Confined Water Diver
Dit programma richt zich op de mensen met een beperking
die zelfstandig in een zwembad of beschut buitenwater willen
duiken. Het theoretische deel en de opleiding in het zwembad
zijn gelijk aan die van de Open Water Duiker opleiding.

IAHD Open Water Diver
Zelfstandig en goed opgeleid duiken. Hierbij hechten we extra
waarde aan de gevolgen van de bijzondere beperkingen op
uw nieuwe sport. De praktijkvaardigheden en leerdoelen
worden daarom individueel daarop afgestemd, zodat de
noodzakelijke oefeningen zonder problemen geïmplemen-
teerd kunnen worden.

IAHD Specialty Diver
De Open Water Diver is voor veel duikers nog maar het begin.
Met onze specialty opleidingen kunt u de diverse vaardig-
heden nog verder verdiepen en uitbreiden. Zo bieden we
specialty opleidingen op het gebied van navigatie, duiken met
een droogpak, nachtduiken,  etc.

Partner programma’sVoordelen van het duiken 

De IAHD heeft zich tot doel gesteld om het duiken voor mensen
met een beperking bekender te maken. In het bijzonder de vele
positieve fysiologische maar ook de psychologische aspecten
hiervan.

We krijgen regelmatig,
tijdens een introductie-
duik, te horen: “Onder
water voel ik me einde-
lijk weer vrij”.

Daarom bieden we ook
opleidingsprogramma’s
aan die rekening houdt met de individuele beperking. Iedere
cursist krijgt een ‘partner niveau’ dat op de specifieke beperking
is aangepast en kan daardoor zijn opleiding volgen. De IAHD
heeft 4 verschillende ‘partner niveaus’ waardoor het voor bijna
iedereen mogelijk is om duiken te leren. Onze professionele
duikinstructeurs passen dit perfect toe, zodat u een onvergete-
lijke tijd onderwater beleeft.

Daarnaast behoort ook het lobbyen bij verenigingen, zorg-
verzekeraars en de overheid tot onze taken, waardoor we voor
de toekomst structuren creëren die er voor zorgen dat nog meer
mensen met een beperking de mogelijk hebben om te leren
duiken.

Iedere duiker met een beperking heeft zo nu en dan een
beetje hulp of ondersteuning nodig. De IAHD biedt hiervoor
overeenkomstige partner programma’s aan.

Dive Partner
De IAHD Dive Partner
(Duikpartner) richt zich op
duikers (vrienden of fami-
lieleden) die mensen met
een beperking in en onder
water willen begeleiden.
Tijdens de opleiding leert
men bijvoorbeeld de ver-
schillende transportmogelijkheden en de juiste begeleidings-
technieken tijdens het duiken. Als voorvereiste is een Rescue
Diver brevet noodzakelijk.

Surface Support Specialist
Deze opleiding is speciaal
ontwikkeld voor niet-dui-
kers (vrienden of familie-
leden) die de duiker met
een beperking op het land
op de juiste manier willen
ondersteunen bij bijvoor-
beeld het transport, het
omkleden of bij de duik-
voorbereiding.

Taken en doelstellingen Opleidingsprogramma’s


