
 

 

 

De Long onder druk 

Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie 

Militair Ziekenhuis - Neder-over-Heembeek 

Wetenschappelijke studiedag 

Programma 

09h30 – 10h00 : Onthaal en inschrijvingen 

10h00 – 10h45 : Immersie longoedeem (Daniel Jacobs) 

10h45 – 11h30 : Longen, roken en diepzeeduiken (Guy Vandenhoven) 

11h30 – 12h15 : Pulmonale geschiktheid voor duiken en behandeling met  

                         hyperbare zuurstoftherapie (Peter Germonpré) 

12h30 – 13h30 : Lunch ter plaatse 

13h30 – 15h30 : Bezoek van het Hyperbaar Centrum en “droge duik” in  

                         de hyperbare kamer. Plaatsen gelimiteerd tot 20 ! 

Inschrijving noodzakelijk! 

Via de website www.bvoog.be 

Deelname is gratis voor de leden van de BVOOG.  

Niet-leden betalen 15€.  De lunch en de droge duik dienen op 

voorhand gereserveerd te worden. 

RIZIV Accreditatie voor artsen is aangevraagd. 

 

9 december 2017 

 
Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique asbl 

Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde vzw 

OPEN VOOR IEDEREEN 

De long onder druk 

 De long is het orgaan dat het meest direct blootgesteld is aan 

veranderende druk, zowel bij duiken als bij verblijf of behandeling in de 

hyperbare drukkamer. Voor deze laatste studiedag van het jaar buigen 

we ons over de fysiologie en de pathologie van de long bij duiken, en 

over de geschiktheidscriteria. 

In de voormiddag zijn er verschillende wetenschappelijke presentaties.   

Een sandwichlunch ter plaatse is voorzien.  

Nadien hebben we de kans om een « droge duik » te maken in de 

hyperbare kamer (de « caisson ») van het Militair Ziekenhuis. Vergeet 

Uw duikcomputer niet ! 

Militair Hospitaal Koningin Astrid      

Bruynstraat 1, 1120 Brussel 



 

 

   

Afspraak 
Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie van het Militair Ziekenhuis te Neder-over-
Heembeek. 
Ten noorden van Brussel, op de Ring R0.  
Neem de Afrit 6 (Vilvoorde- 

Koningslo-Militair Ziekenhuis). Volg dan de 
weg naar omhoog en sla aan de lichten 
rechtsaf. Het eerste rondpunt leidt U 

naar de bezoekersparking. 
Ga binnen via de hoofdingang; signalisatie is 
voorzien. Het Centrum bevindt zich op B -1. 

 

Immersie longoedeem is één van de minst bekende duikersziekten. De 

symptomen kunnen variëren van een lichte druk op de borst tot een 

belangrijke desaturatie en zelfs het overlijden aan het wateroppervlak 

van een duiker « met volle duikfles ». Aan de hand van een klinisch 

geval worden de fysiopathologie en behandeling besproken. 

Pulmonale geschiktheid voor duiken en HBO 

Presentaties 

Anesthesist-Reanimator (1982) met specifieke 

interesse voor diepzeeduiken en hyperbare 

zuurstoftherapie (Specialisatie DIU 1996 Lille). 

Verantwoordelijk arts voor de hyperbare kamer 

in CHU Charleroi sinds 2006. Hij is lid van 

meerdere wetenschappelijke verenigingen in de 

duikgeneeskunde (EUBS, MedSubHyp, BVOOG) 

en lid van de Medische Commissie LIFRAS. 

Immersie Longoedeem 

Guy Vandenhoven 

Longen, roken en diepzeeduiken 

Peter Germonpré 

De long is één van de belangrijkste orgaansystemen voor duikers. 

Zij speelt een rol zowel bij barotraumatische letsels (longoverdruk) 

als bij inspanningsfysiologische aspecten van diepzeeduiken. De 

veranderingen die roken teweegbrengen werden recent in een 

observationele studie bij duikers onderzocht.  

Een goede longfunctie is primordiaal voor de duiker. Op basis van de 

gepubliceerde richtlijnen voor geschiktheid bespreken we de minimale 

vereisten voor duikers. Ook voor patiënten die een behandeling in de 

hyperbare kamer moeten krijgen, kan een slechte longfunctie een 

contra-indicatie betekenen. 

Sportarts en duikerarts, is Guy één van de 

oudste leden van de Belgische Vereniging voor 

Overdruk en Onderwatergeneeskunde, en de 

huidige Voorzitter. Omwille van zijn vroegere 

functie als Directeur Medisch Onderzoek in 

de pulmonaire farmaceutische sector, heeft hij 

een bijzondere interesse voor de longen en de 

longfunctie. 

Hyperbare arts sinds 1991 en diensthoofd van 

het Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie 

van het Militair Ziekenhuis Brussel. Voormalig 

President van de EUBS en Medisch Directeur 

van DAN Europe Benelux en Franstalige 

Regios. Auteur en co-auteur van meerdere 

artikels en boeken over duikgeneeskunde en 

hyperbare zuurstoftherapie.  

Sprekers 

Daniel Jacobs 


