
 

Auditorium  Militair Ziekenhuis  

Neder-over-Heembeek 

 

Duiken is  een sport die het cardiovasculair systeem sterker belast dan men denkt. Een 

belangrijk deel van de ernstige duikongevallen heeft een cardiale oorzaak. De specifieke 

cardiologische aspecten van duiken zijn vaak nog onvoldoende gekend door de keurende 

arts en ook door de duiker zelf.  

In de voormiddag voorzien wij verschillende lezingen over de technische en medische 

aspecten van de het hart onder druk. De 3 lezingen duren telkens 30 minuten en worden 

gevolgd door een discussie- en vragenkwartiertje. Zij zijn bedoeld voor iedereen die 

interesse heeft voor de fysiologie en de duikgeneeskunde. 

Na de lunch, die ter plaatse genomen wordt, zal er een workshop /demonstratie zijn waar 
de cardiologen en fysiologen uitleg zullen geven over pacemakers, echocardiografie, 
Flow-Mediated Dilation.  
 
Programma  
09u30 - 10u00 Ontvangst en inschrijvingen 

10u00 - 10u45 Cardiologische “fitness to dive” (Guy Vandenhoven) 

10u45 - 11u30 Medicatie, pacemakers en duiken  (Thierry Wauters) 

11u30 - 12u30 PFO en rechts-links  shunts (Peter Germonpré) 

12u30 – 13u00 Vragen - discussie 

13u00 - 14u00 Lunch 

14u00 - 15u00 Workshop cardiologie  

De slides zijn in het Engels. De presentaties worden in de taal van de spreker gegeven. 

RIZIV accreditatie voor artsen is aangevraagd. 

Verplichte inschrijving ! 
De inschrijving voor de wetenschapsdag is verplicht en moet gebeuren via het 

inschrijvingsformulier op de website www.bvoog.be. De lezingen en de workshop zijn 

gratis voor de leden van de BVOOG. Aan de niet-leden wordt een deelnamekost van 20 € 

aangerekend. Voor de lunch wordt 15 € gevraagd (broodjeslunch of andere, frisdranken). 

Het inschrijvingsgeld en de lunch dienen op voorhand gereserveerd te worden, via het 

inschrijvingsformulier op de website, en betaald via overschrijving. Indien de lunch ter 

plaatse betaald wordt, zal 20 € gevraagd worden.  

Wetenschappelijke dag 
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Guy Vandenhoven 

Thierry Wauters 

Peter Germonpré 

Als sportarts en duikerarts is Guy één van de 

oudste leden van de Belgische Vereniging voor 

Overdruk en Onderwatergeneeskunde, en de 

huidige Voorzitter. Hij is ook de voorzitter van de 

Medische Geschiktheidscommissie van de LIFRAS 

en een nationale referentie voor duikmedische 

keuringen. 

 

Cardiologische “fitness to dive” 
Duikers in goede fysieke conditie hebben minder risico op decompressie-
ongeval. Leuk, maar dat is echter niet de belangrijkste reden waarom een 
duiker een degelijke cardiovasculair nazicht en inspanningtest moet 
ondergaan ! 

Medicatie / pacemaker 
Of we het nu willen of niet, we worden allemaal een dagje ouder. Vele 
duikers nemen medicatie voor hypertensie, ritmestoornissen, soms zelf 
anti-stollingsmiddelen. Het inplanten van een pacemaker kan voor vele 
mensen de terugkeer naar een normaal leven betekenen. Maar is het veilig 
om met deze medicatie onder water te gaan ? 

PFO / shunts 
Kan ik veilig duiken met een Patent Foramen Ovale ? Moet bij iedere 
duiker die een decompressie-ongeval had, een PFO opgezocht worden en 
eventueel (via catheter) gesloten ? Een update over de risico’s van duiken 
met PFO en de laatste duikgeneeskundinge en cardiologische consensus 
over het management ervan. 

Lezingen 

Afspraak op 24 februari 2018 ! 

Sprekers 

Hyperbare arts sinds 1991 en diensthoofd van het 

Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie van het 

Militair Ziekenhuis Brussel. Voormalig president van 

de EUBS en Medisch Directeur van DAN Europe 

Benelux. Auteur en co-auteur van meerdere 

wetenschappelijke artikels en boeken over 

duikgeneeskunde en meer in bijzonder het PFO.  

hyperbare zuurstoftherapie.  

 

Auditorium 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 Auditorium bevindt zich op C-1.  

 

Thierry Wauters is cardioloog en urgentie-arts, 

maar ook sportarts en specialist in de 

duikgeneeskunde. Hij is lid van de Medische 

Commissie van de LIFRAS. Hij verricht specifieke 

cardiologische onderzoeken bij duikers en is 

tevens in de ritmologie gespecialiseerd. 

 


