
 

 

Respiratoire aspecten 
van duiken 

Transfo	  duiktank	  	  
Transfostraat	  5	  
8550	  Zwevegem	  
België 

Wetenschapsdag 

Voormiddag 
In de voormiddag voorzien wij verschillende medische en technische 
lezingen over de respiratoire aspecten van duiken. De 3 lezingen 
duren telkens 40 minuten en worden gevolgd door 5 minuten 
discussie- en vragen. Zij zijn bedoeld eenieder die interesse vertoont 
voor onderwaterfysiologie en geneeskunde. 

Namiddag 
Na de lunch, die ter plaatse kan genomen worden, is er een 
uiteenzetting over de voorbereiding en het gebruik van een rebreather 
door een professionnele duiker en kan er nadien gedoken worden in 
de Transfo Duiktank, een oude zware petroleum tank met een diepte 
van 17m en 28m diameter en met een watertemperatuur van 19°C. 

Programma 
09u30 - 10u30 Ontvangst en inschrijvingen 
10u00 - 10u45 Historische en technische evolutie van     
            duikontspanners (Jean-Claude Le Pèchon) 
10u45 - 11u30 Maximale Vrijwillige Ventilatie en longfunctie na een      
                         apnee trainingsprogramma (Guy Vandenhoven) 
11u30 - 12u15 Mini-overzicht van rebreathers : principes (Jean- 
                        Claude Le Pèchon) 
12u30 - 14u00 Lunch 
14u00 - 16u00 Demo rebreather duiken (Yves Deschamps) 

    Duikmogelijkheid in de Transfo Duiktank 

Verplichte inscrijving 
De inschrijving voor de wetenschapsdag is verplicht via de 
website van de Belgische  Vereniging voor Overdruk- en 
OnderwaterGeneeskunde : www.bvoog.be 
De lezingen zijn gratis voor de leden van de BVOOG. Aan de 
niet-leden wordt een deelnamekost van 15 € aangerekend.  
De lunch en de duikactiviteiten zijn betalend en dienen op 
voorhand betaald te worden tijdens de reservatie via het 
inschrijvingsformulier op de website. 
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Afspraak 

Parking	  «	  De	  Brug	  »	  
Otegemstraat	  238	  
8550	  Zwevegem	  
België	  
GPS	  coordinaten	  
N	  50°	  48′	  52.4″	  
E	  03°	  21′	  11.4″ 

Lezingen 

Historische en technische evolutie van 
duikontspanners 
 Introductie, Early days (duikerhelmets, Rouquayrol & Denayrouze), 
Principle van duikontspanners, Respiratoire vereisten (vereiste volumes, 
respiratoire weerstand, respiratoire arbeid), SCUBA tank druk, Twin 
hoses “Mistral” (Le Prieur, Costeau & Gagnan, Venturi effect), 
Tweetrapsontspanners, Verbetering van het basis systeem (compensatie en 
over-compensatie), Hookah et oppervlakte administatie van de 2e trap, 
Management van koud water (rationnaal, preventie van bevriezing), 
Schoonmaak en onderhoud, Management van Nitrox en zuurstof 
(rationaal, veiligheidsregels), Conclusies.  
 

Maximale Vrijwillige Ventilatie en longfunctie na een 
apnee trainingsprogramma  

Apnee duiken kan de respiratoire fysiologie wijzigen. Zij is zeer effectief 
voor de training van atleten, maar ook voor de revalidatie van patiënten. 
Deze piloot studie heeft als objectief de evaluatie van het impact van 
training en veiligheid op beginnende apneeduikers. 
 

Mini-overzicht van rebreathers : principes 

Sprekers 

Jean-Claude Le Pèchon 
Jean-Claude Le Péchon is ingenieur biochemie (INSA Lyon 1963) en 
mariene biologist (Université Nice). Hij werkte voor de Musée 
Océanographique de Monaco als research ingenieur en als 
wetenschappelijk duiker gedurende het Conshelf III Experiment 
(onderwater habitat gesponsord door Jacques-Yves Cousteau). Hij 
vervoegde CEMA te Marseilles (J.Y. Cousteau) voor onderzoek op 
respiratoire gassen en voor de ontwikkeling van procedures voor zeer 
diepe duiken (1000 m met dieren, 500 m met mensen) en was testduiker in 
de simulatieduik Saturation II op 400 msw. Van 1973 tot 1986 werkte hij 
voor CG DORIS, een offshore en civil engineering commercial diving 
company. In 1986 richte hij  JCLP Hyperbarie op, een global consultancy 
agency/ office gespecialiseerd in commercieel duiken, tunnneling, 
luchtvaart en hyperbare geneeskunde. Hij nam deel aan meer dan 75 
tunneling projecten met gasmengsels tot 6.9 bar alsook aan technologie 
van saturatie duiken. 

Guy Vandenhoven 

Yves Deschamps 

Zuurstofverbruik en ventilatie, recuperatie en recycling van gas, recycling 
en immersie, gesloten circuit rebreathers, semi-gesloten circuit rebreathers 
alsook evaluatie van risico en veiligheid.  
 

Guy Vandenhoven behaalt het diploma Huisartsgneeskunde (KULeuven 
1979). Na zijn post-graduaat in Sportgeneeskunde, vervoegt hij de 
pharmaceutische industrie in 1981 en wordt Medical and Clinical 
Research & Development Director voor Ciba-Geigy, Lederle, Wyeth and 
Astra-Zeneca. Hij is Fellow of Faculty of Pharmaceutical Medicine of 
U.K., Fellow of Belgian College of Pharmaceutical Medicine, Board 
Member of Belgian Association of Pharmaceutical Physicians. Hij is 
Maître de Conference en onderwijst in PharMed, post-graduaat in 
Pharmacology & Pharmaceutical Medicine aan de ULB en aan de Ecole 
de Santé Publique, post-graduaat Médecine Hyperbare et Subaquatique, 
(ULB) en aan ISEK. Hij behaalt een MBA (Lausanne) et een qualificatie 
Diving & Hyperbaric Medicine (EDTC/ECHM), 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 et EUBS. Hij 
is duiker sinds 1976, CMAS/LIFRAS**** Scuba nstructor Level 1. 

Yves Deschamps heeft 18 ans speleologie ervaring in de Equipe Spéléo de 
Bruxelles en 6 jaar speleo in de Equipe de Bruxelles en de Société Spéléo de 
Namur). Hij is rebreather duiker in de club Pteroïs (LIFRAS) van 1996 tot 
1997 en de club Hydronautes (LIFRAS) van 1998 tot 1999. Hij behaalt het 
brevet LIFRAS Spéléo (1998). Hij is Plongeur LIFRAS 3* PPA, Instructeur 
Nitrox INTD, Plongeur Tech, Plongeur Nitrox confirmé IANTD (2008), 
Plongeur Trimix normoxic IANTD (2009), Plongeur Trimix hypoxic TDI 
(2010), Plongeur Recycleur diluent air Inspiration/Evolution (UK) (2009), 
Plongeur Recycleur Trimix normoxic op rebreather Dive Soft – Liberty 
(Tsjechische Republiek) TDI (2015), Plongeur Recycleur Lungfish 
(UK) (2016) en heeft een goede ervaring op REVO. 


