
 

COVID 2.0:  Update COVID & duiken 

Al meer dan anderhalf jaar woedt de COVID-19 pandemie, en het hernemen van de 

duikactiviteiten gebeurde heel behoedzaam, niet alleen omwille van het 

besmettingsrisico maar vooral omwille van de mogelijke long- en hartaantasting door het 

SARS-CoV2 virus. Nu de maatschappij zich weer ‘opent’ dankzij de vaccinatiecampagne 

en de beschikbaarheid van (relatief) betrouwbare sneltests, is het tijd een update te 

geven over hoe COVID de duikveiligheid blijft beïnvloeden.  

De lezingen duren telkens ongeveer 30 minuten en worden gevolgd door een discussie- 

en vragenronde. Deze wetenschappelijke dag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft 

voor de fysiologie en de duikgeneeskunde. 

 

 
Programma  
09u30 - 10u00   Ontvangst en inschrijvingen 

10u00 - 10u30   Longaantasting bij milde of asymptomatische COVID-19   (K. Tournoy)  

10u30 - 11u00   Cardio(myo)pathie na COVID-19  (C. De Maeyer)  

11u00 - 11u30   COVID-19 vaccinatie en duiken: wanneer is het veilig ?  (G. Vandenhoven) 

11u30 - 12u00   Reanimatierichtlijnen in tijden van COVID-19 – rappel (F. Vanderschueren) 

12u00 – 12u30  (Internationale) aanbevelingen COVID-19 en duiken: update   

               (P. Germonpré) 

12u30 – 13u00   Vragen - Discussie 

13u00 - 14u00   Lunch 

14u00 - 15u00   Algemene Vergadering van de BVOOG (enkel voor leden)  
 

De dia’s 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 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). 

De inschrijving en de lunch dienen op voorhand gereserveerd te worden, via het 

inschrijvingsformulier op de website, en betaald via overschrijving.  
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Lezingen 
Longaantasting bij milde of asymptomatische COVID-19    
Bij ernstige COVID-19 is de longaantasting duidelijk – echter ook bij milde 
of asymptomatische ziekte werden veranderingen in de longen opgemerkt, 
die een invloed (kunnen) hebben op de duikveiligheid.  
 

Cardio(myo)pathie na COVID-19   
COVID-19 is een ziekte die alle lichaamssystemen lijkt te kunnen 
aantasten. Aantasting van het hart en de bloedvaten en stollings-
stoornissen zijn in de context van het duiken uiterst belangrijk ! 
 

COVID-19 vaccinatie en duiken: wanneer is het veilig ?   
COVID-19 vaccinatie biedt een (zeer) goede bescherming tegen ernstige 
ziekte door het SARS-CoV2 virus. Toch blijven bepaalde voorzorgen nodig. 
 

Reanimatierichtlijnen in tijden van COVID-19 – rappel   
Een update over de wijzigingen in de reddings- en reanimatieprotocollen in 
het kader van een blijvend risico op COVID-19 besmetting. 
 

(Internationale) aanbevelingen COVID-19 en duiken: update   
Een overzicht van de geactualiseerde aanbevelingen door (inter-)nationale 
organisaties over duiken in tijden van COVID-19. 
 

Sprekers 

is sportarts en gespecialiseerd in de farmaceutische geneeskunde, 
hyperbare en duikgeneeskunde. Hij is voorzitter van de BVOOG, lid 
van de Medische Commissies LIFRAS (FEBRAS) en NELOS (BEFOS), 
lid van het bureau van SKA en Gezond Sporten Vlaanderen, lid van 
FIMS en EUBS. Hij is duiker sinds 1976, CMAS/LIFRAS**** Scuba 
Instructor Level 1. 
 
 

Afspraak  

HERINNERING : "Turn the tide on plastic": Breng uw 
eigen mug (koffie/thee) of glas (wijn, frisdrank) mee 
en help het plastic afval te verminderen. Leden van 
de BVOOG ontvangen hun mug of glas (naar keuze) 
met het logo bij de eerste vergadering van het jaar.  

 

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.  

 

Guy Vandenhoven 

Kurt Tournoy 
is longarts, werkt in het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst en is 
hoofddocent aan de Universiteit Gent. Hij is als duikinstructeur lid 
van de medische commissie van het VVW en heeft een bijzondere 
interesse voor duikfysiologie en pathofysiologie.  
. 
 
 
is cardioloog, revalidatiearts en gespecialiseerd in de duik-en 
hyperbare geneeskunde. Zij is voorzitter van de Medische Commissie 
van de NELOS en verbonden aan de hyperbare kamer van het UZ 
Antwerpen als duikmedisch expert. 
 
 

Catherine De Maeyer 
 

is sinds 1994 duikinstructeur en opleider eerste hulp; gedurende 15 
jaar verantwoordelijk voor Training bij DAN Europe. Hij onderwijst 
fysiologie en eerste hulp aan de Haute Ecole Bruxelles-Brabant en 
aquatische hulpverlening aan zwemmers/redders/sportduikers. Hij is 
auteur en co-auteur van artikelen over de fysiologie van duiken en 
boeken over redding en hulpverlening. 
 
 

Frédéric Vanderschueren 

is militair arts, specialist hyperbare geneeskunde sinds 1991 en dienst-
hoofd van het Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie van het Militair 
Ziekenhuis Brussel. Hij is Medisch Directeur van DAN Europe Benelux, 
en bestuurslid van de BVOOG sinds 2002. Hij is auteur en co-auteur van 
meerdere artikels en boeken over duik- en hyperbare geneeskunde. 
 

Peter Germonpré 


