
 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR HYPERBARIC MEDICINE 

 

 

Standpunt van de EUBS & ECHM 

Over recreatief en professioneel duiken alsook het uitvoeren  

van duik-medische geschiktheidsonderzoeken  

tijdens de coronavirus ziekte (COVID-19) epidemie 

 

De strikte preventieve maatregelen die door bijna elk land, wereldwijd, genomen worden om de verspreiding 

van SARS-CoV2 virus en COVID-19 tegen te gaan, hebben een significante impact op de beschikbaarheid van 

medische hulpverlening, niet alleen ziekenhuizen maar ook voor dringende medische hulp en vervoer van 

patiënten. 

In het algemeen worden alle sportactiviteiten afgeraden of verboden, behalve deze welke alleen, met twee of 

zeer beperkte aantallen kunnen uitgevoerd worden, en dan ook enkel indien een voldoende afstand tussen de 

deelnemers kan gegarandeerd worden, en het delen van sportuitrusting vermeden wordt. 

 

Tijdens het (recreatieve) duiken is het niet alleen onmogelijk de minimum aanbevolen afstand van één meter 

(zoals in de WHO-aanbevelingen over COVID-19 preventie aangegeven wordt) te respecteren, maar het is ook 

onmogelijk te garanderen dat adem-uitrustingen niet zullen gedeeld worden (vb in het geval van onderwater 

“out-of-air” situatie). Het gebruik van gehuurd duikmateriaal kan eveneens een risico inhouden op transmissie 

van het virus. 

 

Daarenboven is het, zelfs met een zorgvuldige planning en beperking van de duik-diepte, niet mogelijk om te 

vermijden dat duik-gerelateerde verwondingen of aandoeningen zoals barotrauma, decompressieziekte, 

immersie longoedeem of (bijna-)verdrinking zouden optreden; het voorzien in een medisch eerste-hulp plan en 

evacuatieplan blijft noodzakelijk, ook voor zogenaamde “low-risk” duikactiviteiten. De goede werking van deze 

planning is in de huidige omstandigheden van (zelf-)isolatie en persoonlijke bescherming, alsmede door de 

beperkingen in beschikbaarheid van (para-)medische hulp, onvoldoende gegarandeerd. 

 

Tenslotte is het zo, dat de verminderde beschikbaarheid van hyperbare centra voor de behandeling van duik-

specifieke aandoeningen een ernstige bedreiging vormt voor de correcte behandeling van deze aandoeningen. 
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Om deze redenen beveelt de European Underwater and Baromedical Society (EUBS), in samenspraak met de 

European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM), aan:  

 

1. Dat alle recreatieve duikactiviteiten, alleen of in buddy-paar, zouden opgeschort worden zolang de 

COVID-19 pandemie aanhoudt. 

2. Dat alle medische geschiktheidsonderzoeken voor sportduikers zouden uitgesteld worden tot een 

latere datum, aangezien deze als “niet-dringend” en “niet medisch noodzakelijk” beschouwd worden. 

Medische onderzoeken houden steeds een nauw persoonlijk contact tussen de keurling en de keurende 

geneesheer in, wat incompatibel is met de huidige aanbevelingen betreffende interpersoonlijke 

afstand. Duikfederaties die een duikmedisch onderzoek aan hun leden opleggen moeten overwegen 

tussentijdse maatregelen te nemen zoals vb. het verlengen van de geldigheid van het huidige medische 

certificaat. 

3. Het verderzetten van duik-activiteiten en duikmedische onderzoeken voor beroepsduikers valt onder 

de verantwoordelijkheid van de Werkgever, na zorgvuldige risicoanalyse, met inachtneming van 

nationale en regionale/lokale richtlijnen, de dwingende noodzaak tot het uitvoeren van de onderwater-

activiteit, en de mogelijkheid om gepaste medische hulpverlening te voorzien in geval van duik-

gerelateerde aandoening of verwonding. Dit kan betekenen dat in bepaalde regio’s professionele 

duikactiviteiten moeten uitgesteld worden tot een “garantie van zorg” kan aangeboden worden zonder 

gebruik te maken van de publieke gezondheidszorg. 

 

 

In geval van twijfel, kan U de EUBS (www.eubs.org) of ECHM (www.ECHM.org) contacteren.  

Deze aanbevelingen werden uitgevaardigd op 26 Maart 2020. 
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