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Wat te doen met zeeziekte in combinatie met 
duiken? Een vraag die vaak voorbij komt op 
social media. Ook zie ik het bij onze gasten veel 
voorkomen. Maar wat is het eigenlijk? En wat 
kun je ertegen doen? En moet je wel iets doen of 
gaat het vanzelf over?
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Groot of klein, dik of dun, oud of jong; iedereen kan last krijgen 
van zeeziekte. Ik heb het zelf als ik op een grote veerboot 
stap en er is een kleine golfslag, maar op duikschepen heb ik 

nog geen last gehad. Een arts op een van mijn trips legde mij uit dat 
zeeziekte helemaal geen ziekte is. Het is een toestand waar mensen 
mee te maken krijgen al naar gelang de omstandigheden. Die 
omstandigheden hebben te maken met je eigen fitheid, maar ook met 
de lengte van het schip in combinatie met de lengte en hoogte van de 
golven. Maar ook met hoe het schip beweegt op die golven. 
Neem bijvoorbeeld Charlie. Hij komt bij ons aan boord samen met zijn 
buddy Stephan om een weekje te gaan duiken. De mannen zijn bij 
aankomst vol van de aankomende avonturen, maar tijdens de eerste 
duikdag wordt hun stemming wat bedrukt. Charlie voelt zich namelijk 
niet zo tof en na de eerste duik verkiest hij zijn hut boven duiken of 
aan dek zitten. Zijn maatje Stephan meldt dat hij ziek is, en natuurlijk 
ga ik even kijken. Maar Charlie wil niets hebben en vooral met rust 
gelaten worden. Ook de tweede duikdag laat 
onze zeezieke gast alle duiken varen en dat 
is toch jammer. Natuurlijk moet je fit zijn om 
te duiken en dus maar gaan duiken omdat 
je ervoor hebt betaald, is niet handig, maar 
toch. Vaak kunnen we aan boord je leven 
iets prettiger maken met kleine dingetjes. 
Geregeld een kopje thee, iets van toast of rijst 
of zelfs verse kippensoep. Maar Charlie wil 
er allemaal niets van weten en blijft in het 
donker liggen. In de morgen van de derde 
duikdag komt Stephan naar me toe met het vermoeden dat het 
zeeziekte is. Charlie heeft namelijk last van koud zweet, misselijkheid 
en braakneigingen. Maar, zegt Stephan, Charlie gelooft niet dat hij 
daar last van heeft, met als reden zijn 25-jarige carrière in de off-
shore en het gegeven dat hij gedurende al die jaren nog nooit zeeziek 
is geweest. Maar wat niet is, kan altijd komen als het om zeeziekte 
gaat. Echt iedereen kan er last van hebben en dus ga ik samen met 
Stephan toch even met Charlie praten. 
Zeeziekte is namelijk een toestand, zo heeft de arts mij uitgelegd, 
waarbij de hersenen niet begrijpen wat er loos is. Het lichaam is 
in beweging, maar beweegt zelf niet en dat begrijpt het niet. Dit 
veroorzaakt een reactie, waarbij de hersenen reageren alsof vergif 
in het spel is en daarom probeert het lichaam alles te dumpen 
wat het kan in de hoop dat het gif wordt geloosd. Daarom geef  je 
over tot je maag er bijna uitkomt en krijg je enorm last van koud 
zweet, waarbij de draaierigheid het je niet makkelijker maakt. Naar 

wat ik begrijp heeft iedereen deze reactie, maar verschillen we in 
de omstandigheden die we nodig hebben om deze te triggeren. Het 
is een vorm van bewegingsziekte en echt iedereen kan het krijgen. 
Ken je bijvoorbeeld het moment dat als je van een boot afstapt, je 
wiebelbenen hebt? Dit is een lichte vorm ervan. 
Maar wat kun je er nu tegen doen? Bewegingsziekte kun je het beste 
behandelen voordat je de beweging krijgt. Met andere woorden: een 
tabletje of pleister heeft het meeste effect voordat je aan boord stapt 
of voordat de boot begint met varen. Ben jij nu enorm slachtoffer van 
zeeziekte, start dan eerder met je medicatie, bijvoorbeeld een dag 
voordat je aan boord gaat. Het duurt namelijk even om de hoeveelheid 
van de werkzame stof in het lichaam op te bouwen. En word je aan 
boord toch overvallen door zeeziekte, ga dan naar een plek om de 
beweging te minimaliseren – midscheeps op de waterlijn. Help ook 
je hersenen door naar de horizon te kijken waardoor je een vaste 
referentie krijgt en probeer op de momenten dat de boot minder, niet 

of anders beweegt, iets te drinken. Door het 
overgeven verlies je immers veel vocht. En een 
uitdroging maakt het dat jij je nog vervelender 
voelt, plus: in het kader van duiken een 
potentieel gevaarlijke situatie als je denkt aan 
decompressieziekte. Dus zodra je kan iets 
drinken; wat water, kopje muntthee of gember 
en sommige zweren zelfs bij cola.
Uit ervaring weet ik dat zeeziekte uiteindelijk 
vanzelf weer over gaat, het heeft alleen tijd 
nodig. Wat ik bedoel is dat het 2 tot 3 dagen 

nodig heeft en dan gaat het over, al zijn dat natuurlijk wel lange 
dagen. Krijg jij nu ineens zeeziekte nadat je een paar dagen aan 
boord bent, dan is het oppassen geblazen, zeker als je hebt gedoken. 
Blijf alsjeblieft alert en vraag in dat geval direct om hulp, kans is 
namelijk dat het iets anders is zoals decompressieziekte. Zeeziekte 
begint namelijk in de regel niet midden in de trip, maar zodra de boot 
begint met varen. Middelen die goed helpen zijn zeeziektetabletjes 
en stickers. Alternatieven zijn het gebruik van gember, vers in de thee 
of in de vorm van tabletten, al halen zij de zeeziekte niet weg, maar 
bestrijden het vervelende gevoel en je wordt niet suf. Ben je niet zeker 

of wil je meer informatie? Ga dan even langs bij de arts. 
Love life… Blow bubbles
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