
 

 

Programma 
09h30 - 10h00 : Ontvangst en inschrijvingen 

10h00 - 10h45 : Medisch onderzoek van de duiker : wettelijke waarde en 
aansprakelijkheid van de keuringsarts (Guy Vandenhoven) 

10h45 - 11h30 : Burgerlijke/penale aansprakelijkheid van de duiker (François Jaeck) 
11h30 - 12h15 : Eerste hulp met zuurstof bij duikongeval – wat zeggen de 
internationale wetenschappelijke verenigingen en de Belgische duikfederaties ? 
(Peter Germonpré, Catherine De Maeyer, Olivier Goldberg) 

12h15 – 13h00: Zuurstof geven bij duikongeval – wat zegt de Belgische wet ? (Marc 
Van Bouwelen) 

13h00 - 14h00 : Lunch 

14h00 - 16h00 : Ronde tafel gesprek en discussie  

De slides zijn in het Engels. De presentaties worden in de taal van de spreker 
gegeven. RIZIV accreditatie voor artsen (rubriek 6 ethiek/economie) 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 zijn gratis voor 
de leden van de BVOOG. Aan de niet-leden wordt een deelnamekost van 20 € 
aangerekend. Voor de lunch wordt 15 € gevraagd.  
Het inschrijvingsgeld en de lunch dienen op voorhand gereserveerd te worden, 
via het inschrijvingsformulier op de website, en betaald via overschrijving.  

Wetenschappelijke studiedag 

Voormiddag 
De ochtend wordt gewijd aan wetenschappelijke presentaties over de juridische aspecten 
van de verschillende fasen van "het duiken": van de medische keuring (wat is de 
verantwoordelijkheid van de arts die een persoon "geschikt" verklaart voor het duiken ?), 
over de duikactiviteit zelf (heb je als duiker een wettelijke verantwoordelijkheid tegenover 
je mededuikers ? wat in geval van ongeval ? van stoffelijke schade ?), tot de 
verantwoordelijkheid van de duiker-hulpverlener (welke hulpverleningsdaden mag je 
verrichten ? wat zijn de limieten ? ben je verzekerd als iets fout loopt ?). Allemaal aspecten 
die zowel duikerartsen als duikers zeker zullen interesseren. 
Namiddag 
Na de lunch (sandwichlunch ter plaatse genomen) wordt een ronde-tafel discussie 
gehouden, waar nog vele vragen kunnen besproken en bediscussieerd worden, met 
verhelderende commentaar van de experten over "moeilijke" kwesties. 
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Medisch onderzoek van de duiker : wettelijke waarde en 

aansprakelijkheid van de keuringsarts  
Het uitvoeren van een initieel of periodiek medisch onderzoek bij een duiker vereist een 

specifieke kennis en bepaalde technische onderzoeken. Indien de arts deze kennis bezit, een 

degelijk onderzoek uitvoert en de duiker “geschikt” verklaart, welke verantwoordelijkheid heeft 

hij/zij dan indien er toch een medisch incident gebeurt ? 

 

Burgerlijke/penale aansprakelijkheid van de duiker 
Duiken is een sport waarbij bepaalde risico’s nu eenmaal niet altijd te vermijden zijn. Indien 

meerdere duikers samen een duik plannen en uitvoeren, moet dit risico zo goed mogelijk 

ingeschat worden en maatregelen genomen worden om het te beperken. Afhankelijk van de 

plaats / land waar men duikt, bestaan andere regels. Het is goed de principes te kennen die 

worden gehanteerd bij de rechtspraak in die gevallen waar een ongeval gebeurde. Aan de hand 

van voorbeelden wordt dit geillustreerd. 

 

Eerste hulp met zuurstof bij duikongeval – wat zeggen de 

internationale wetenschappelijke verenigingen en de Belgische 

duikfederaties ? En wat zegt de Belgische wetgeving ? 
Sinds enkele jaren wordt zuurstof in de belgische wetgeving als een “geneesmiddel” beschouwd, 

wat de aanschaf en het hervullen van een zuurstoffles voor duikers niet gemakkelijk maakt. 

Maar ook het toedienen van zuurstof bij duikongevallen, door duikers, wordt in een recent 
advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, als een “verpleegkundige” of 

“medische akte” beschouwd, verboden voor de niet-paramedicus. Dit dilemma moet opgelost 

worden. We bespreken de aanbevelingen van de duikfederaties, de nationale en internationale 

instellingen voor dringende medische hulp, terzake. We proberen het standpunt van de 

Belgische overheid terzake te verduidelijken. 

 

 

 

Guy Vandenhoven 

Peter Germonpré 

François Jaeck 

 Meester François Jaeck is advokaat aan de balie van Blois (Frankrijk). Hij is 

gespecialiseerd in burgerlijk recht en internationale wetgeving. Hij is zelf sportduiker 
(instructor level) en Executive Director van het DAN Europe Legal Network. Hij komt 
regelmatig tussen bij internationale rechtszaken met betrekking tot duiken en is een 
erkend expert in deze materie. Hij geeft regelmatig lezingen (ondermeer jaarlijks op het 

Internationaal Duiksalon in Parijs), en publiceert in Frankrijk en ook daarbuiten.  

 

Catherine De Maeyer 

Peter Germonpré is militair arts, specialist in de hyperbare geneeskunde 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. Bestuurslid van de BVOOG sinds 2002. Hij is auteur en co-auteur van meerdere 
wetenschappelijke artikels en boeken over duikgeneeskunde en hyperbare geneeskunde. 

 

Presentaties Sprekers 

AFSPRAAK                                                                                           

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.  

 

Catherine De Maeyer is 
cardioloog, revalidatiearts en 

gespecialiseerd in de duik-en 
hyperbare geneeskunde. Zij is 
voorzitter van de Medische 

Commissie van de NELOS. 

 

Olivier Goldberg 
Olivier Goldberg is spoedarts, 
gespecialiseerd in de urgentie-

geneeskunde en Kliniekhoofd van de 
Spoedgevallendienst UZ Brussel. Hij is 
voorzitter van de Medische Commissie 

van de LIFRAS. 
 

Guy Vandenhoven behaalde het diploma Huisartsgeneeskunde in 1979 aan de 

KULeuven. Hij is verder gespecialiseerd in de sportgeneeskunde, hyperbare en 
duikgeneeskunde. Naast een succesvolle carrière in de R&D van de farma-industrie, heeft 
hij een bloeiende praktijk in de duikgeneeskunde opgebouwd. Hij is voorzitter van de 
BVOOG, lid van het bureau van de Commission Médicale LIFRAS (FEBRAS) en van het 

bureau van SKA, lid van VVS, FIMS en EUBS. Hij is duiker sinds 1976, CMAS/LIFRAS**** 

Scuba Instructor Level 1 

Marc Van Bouwelen 

Marc Van Bouwelen is gewezen spoedverpleegkundige, licentiaat medisch-sociale 
wetenschappen en is na jaren ervaring I.Z.-Spoed (waaronder hyperbare zuurstoftherapie), 
nu voorzitter van de Technische Commissie Verpleegkunde van de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid. Hij is tevens juridisch expert verpleegkunde bij het 
NVKVV.  

 


