Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique asbl
Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde vzw

Wetenschappelijke dag
Het doel van deze wetenschappelijke dag is om de verschillende aspecten van veiligheid
op zee uit te leggen, van de gevaren van visnetten tot de organisatie van reddingsacties op
zee, per boot of helikopter.
Deze keer zal de wetenschappelijke bijeenkomst 's middags plaatsvinden op een magische
plek in het zuidwesten van Brussel en gewijd zijn aan presentaties over de gevaren van de
zee en de verzorging van de gewonde duiker door de reddingsdiensten op zee. Aan het
einde van deze conferenties wordt u een lunch (maaltijdbroodjes ter plaatse) aangeboden,
gevolgd door een praktische workshop “Bevrijding uit onderwater-netten” in het zwembad
van Sint Pieters-Leeuw (max 16 duikers, inschrijving noodzakelijk) .

Programma
13:30 – 14:00 Welkom en registratie
14:00 – 14:45 Diving into the best Belgian Search And Rescue Unit (J. Delchef)
Picture courtesy of Focus&WTV

21 mei 2022
Redding op zee
Colomakasteel
Sint Pieters-Leeuw

OPEN VOOR IEDEREEN
Roosezolder van het Colomakasteel
Joseph Depauwstraat, 25 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

14:45 – 15:15 Maritime Rescue and Coordination Centre Oostende - Operation and
procedures for diving and diving accidents in Belgium (Niek Lucas)
15:15 – 16:00 Dangers of diving in Belgian waters in relation to fishing gear - Instituut
voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek ILVO (Jasper Van Vlasselaer)
16:00 – 16:30 Surveillance en redding op zee in Frankrijk - CROSS en SAMU de
coordination médicale maritime (Guy Vandenhoven)
16:30 – 17:00 Vragen - discussie
17:00 – 18:00 Lunch
18:00 – 20:00 Workshop “Bevrijding uit onderwaternetten” (ism vzw Watertrollen en
-duivels vzw). Verplichte inschrijving – 16 plaatsen beschikbaar
De slides zullen in het Engels zijn. De presentaties worden gegeven in de taal van de
spreker. Accreditatie voor artsen (RIZIV) is aangevraagd.

Inschrijving verplicht !
Inschrijven voor de wetenschappelijke dag is verplicht en dient te gebeuren door het
invullen van het inschrijvingsformulier op de website www.bvoog.be. De conferenties
zijn gratis voor leden van de BVOOG. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 20€
gevraagd voor de conferenties. Voor de lunch wordt €15 gevraagd, en voor de zwembad
workshop 15€. Het bedrag van de inschrijving, de lunch en de workshop dient vooraf
te worden betaald via overschrijving (zie het inschrijvingsformulier).

Sprekers

Lezingen

Jacques (Jack) Delchef

Diving into the best Belgian Search and Rescue Unit

Jack is militair verpleegkundige, en na 4 jaar als diensthoofd
infirmerie in Duitsland gewerkt te hebben, is hij teruggekomen
naar België voor de opleiding Flight paramedic, nadien als
verpleegkundige in Kortrijk. In 1994 werd hij SAR Medic in
Koksijde en sinds 2011 diensthoofd SAR Medic. Hij werkt als
spoedverpleegkundige in het ziekenhuis van Veurne. Sinds
2021is hij Europees Directeur van de nationale comités voor
reanimatie van de ERC, sinds lid van het Education Commitee
van de ERC. Hij is ook sportduiker (NELOS/LIFRAS).

Niek Lucas

Niek Lucas is Adjunct Directeur van het MRCC (Maritime
Rescue and Coordination Centre) in Oostende, onderdeel
van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van
de Vlaamse Overheid.

Jasper Van Vlasselaer
Jasper Van Vlasselaer is onderzoeker Technische Visserij bij
het ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research).

Guy Vandenhoven
Guy Vandenhoven behaalde het diploma Huisarts-geneeskunde
in 1979 aan de KULeuven. Hij is verder gespecialiseerd in de
sportgeneeskunde, farmaceutische geneeskunde, hyperbare en
duik-geneeskunde. Hij is voorzitter van de BVOOG, lid van
het bureau van de Commission Médicale LIFRAS (FEBRAS), lid
van de Medische Commissie 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.
HERINNERING : "Turn the tide on plastic": Breng uw eigen mug
(koffie) of glas (wijn, frisdrank) mee en help het plastic afval te
verminderen. Leden van de BVOOG ontvangen hun glas met het
logo bij de eerste vergadering.

De SAR (Search and Rescue) van Koksijde, gespecialiseerde militaire eenheid van de
Luchtmacht, staat sinds meer dan 60 jaar ten dienste van de burgerbevolking, onder meer
voor uitvoeren van reddingsoperaties op zee.

Maritime Rescue and Coordination Centre - Operation procedures for
maritime diving accidents in Belgium
Het MRCC in Oostende is het centrale meldingspunt voor ongevallen op zee, zoals:
schepen in nood, ongevallen met en vervuiling door hydrocarbonen, maar ook badgasten
in nood. Van zodra een dergelijke melding ontvangen wordt, verwittigt het MRCC de juiste
diensten die, samen met de Kustwacht, een rol spelen in de afhandeling van het incident.
Een doorgedreven coördinatie van de taken op de Noordzee garandeert dat het
personeel, de opdrachten en de middelen optimaal samenwerken.

Dangers of diving in Belgian waters in relation to fishing gear
Deze presentatie bespreekt de verschillende middelen die bij de visserij op de Noordzee
en de riviermondingen gebruikt worden, en de gevaren die deze middelen kunnen
betekenen voor duikers.

SCMM (Samu de coordination médicale maritime) and CROSS (Centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) – Surveillance
en redding op zee in Frankrijk

AFSPRAAK

Cultureel centrum Coloma in Sint Pieters-Leeuw (Zaal Roosezolder)
De presentaties worden gehouden in de
Roosezolder onder de daken van het kasteel.
Parkeergelegenheid: voor de bakkerij en de
Déli traiteur aan de Joseph Depauw straat.
Vandaar, te voet naar het kasteel. Indien de
parking vol is, is het mogelijk om langs de
Edouard Rooselaerstraat te parkeren (iets
langere wandeling naar het kasteel).

