
 

 

Duikongeval (PFO) en               
Rapport van de EUBS 

Steengroeve van Dongelberg - België 

Wetenschappelijke studiedag 

Voormiddag 
In de voormiddag zijn er verschillende conferenties over duikongevallen gekoppeld aan het 
foramen ovale van het hart (FPO) en ook een rapport over de interessante presentaties van 
het laatste congres van het EUBS. De conferenties duren 30 minuten en worden telkens 
gevolgd door 15 minuten vragen en antwoorden. De wetenschappelijke dag is toegankelijk 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de duikfysiologie en -geneeskunde. 

 

Namiddag 

Na de lunch (barbecue met T-bone steak) ter plaatse kan er gedoken worden in de 
steengroeve van Dongelberg. De maximale diepte bedraagt 40 m met een rotsachtige en 
modderige bodem. U kan er delen van vliegtuigen en gebouwen vinden evenals 3 
autowrakken, 6 grotten en natuurlijk, ook veel vissen. Er zijn verwarmde omkleedruimten,  
U moet uw eigen duikmateriaal meebrengen. 

Programma 
09h30 - 10h00 : Ontvangst en inschrijvingen 

10h00 - 10h45 : Duikongevallen en het PFO (Tino Balestra) 

10h45 - 11h30 : Prospectieve studie van het risico op decompressie-ongeval met 

PFO (Peter Germonpré) 

11h30 - 12h15 : Rapport van de presentaties over duiken tijdens het laatste 

congres van het EUBS 

12h30 - 14h00 : Lunch 

14h00 - 16h00 : Mogelijkheid tot duiken in de steengroeve van Dongelberg  

RIZIV accreditatie voor artsen aangevraagd 

 
Inschrijving verplicht 
 
Inschrijving verplicht voor 25 september ! 
 
Dit kan via de website van de www.sbmhs-bvoog.be 
De deelname is gratis voor de leden van de BVOOG. Niet-leden betalen 15 €. 
De lunch en de duikactiviteiten  dienen op voorhand gereserveerd te worden. 

 

30 september 2017 

 
Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique asbl 
Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde vzw 

OPEN VOOR IEDEREEN 

http://www.sbmhs-bvoog.be/


 

 

 

Afspraak 

Steengroeve van Dongeberg: 
Volg de E411 Brussel-Namen en neem afslag Jodoigne 
(Geldenaken) 
volg de N29 richting Jodoigne 
volg de N29 richting Leuven (2 km) 
sla rechtsaf en volg de N222 richting Dongelberg,  
Komende van de E40 neem afslag 25 Tienen richting Jodoigne tot aan de 
verkeerslichten in het centrum. Sla daar rechtsaf en na 500 m linksaf de N222 naar 
Dongelberg. De groeve bevindt zich links van de weg na +/- 5 km. 
Google maps: Rue des Carrières 1, 1370 Dongelberg. 
 

Presentaties 

Patent Foramen Ovale (PFO) 
 De permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van het Foramen Ovale van het hart (PFO: patent 

foramen ovale) is sinds 20 jaren een omstreden onderwerp, niet alleen onder duikers maar 

ook bij wetenschappers en artsen. Welk standpunt men moet innemen t.o.v. deze 

anatomische variante van het hart is afhankelijk van de risico-evaluatie en het belang dat 

men toekent aan het PFO bij dit risico. Deze analyse is geen eenvoudige zaak. 

 

Prospectieve studie ‘duiken met PFO’ 
 Sinds 2001 voert DAN-Europa een prospectieve wetenschappelijke studie uit, waarbij 

sportduikers, na een test op een ‘rechts-links shunt’, zonder specifieke beperking van hun 

duikgewoonten gevolgd werden over langere periode. Het betreft dus een eerste en enige 

studie van de invloed van PFO op het risico voor decompressie ongevallen. 

 

Rapport van de jaarlijkse vergadering van de EUBS 
Vanderschueren 

Sprekers 

Costantino Balestra 

Peter Germonpré 

Ieder jaar organiseert de European Underwater and Baromedical Society een wetenschappelijk 

congres (dit jaar in Ravenna-Italë). De presentaties die belangrijk zijn voor de duikers en de 

duikersartsen worden kort voorgesteld. 

 

Hyperbaar arts sinds 1991, diensthoofd van het Centrum 

voor Hyperbare Zuurstoftherapie van  het Militair 

Ziekenhuis van Brussel. 

Oud-president van de EUBS en Medisch Directeur van 

DAN Europe Benelux en Franstalige regios. Hij publiceerde 

talrijke artikels betreffende PFO en duiken. 

Tino is Vice-President van DAN Europe for Research and 
Education en oud-president van de EUBS. Hij is professor 
in Environmental Physiology aan de Haute Ecole 
Bruxelles-Brabant (ISEK).  

Hij is co-auteur van het boek “Patent foramen ovale and 
the diver” (met Peter Germonpré) en is auteur en co-
auteur van ongeveer 150 wetenschappelijke artikels en 
hoofdstukken in wetenschappelijke boeken over 
duikfysiologie en hyperbaar onderzoek. 

 


