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Hyperbare centra in België – situatie 20 Mei 2020 
 
 
Op 11 mei is een eerste fase in de “versoepeling van de maatregelen ter beperking van de verspreiding 
van het coronavirus” ingegaan, en hiermee de hoop dat we progressief naar een “normale” levensstijl 
kunnen terugkeren. Ook de ziekenhuizen hernemen sinds 18 mei hun niet-urgente medische 
activiteiten. De hyperbare centra bereiden zich voor op een progressieve heropstart van hun 
behandelingen met hyperbare zuurstof. 
 
Omdat de behandeling van patienten in een afgesloten hyperbare drukkamer bijzondere vereisten stelt 
aan personeel en logistiek om het risico op besmetting te voorkomen, dienen hiervoor specifieke 
richtlijnen gevolgd te worden. ACHOBEL onderschrijft de richtlijnen die door de EUBS (European 
Underwater Baromedical Society) en de ICHF (Association Internationale des Centres Hyperbares 
Francophones) voorgesteld worden.  
 
Omdat de Belgische hyperbare centra in grote mate afhankelijk zijn van de spoed- en intensieve 
diensten, is deze progressieve heropstart pas voorzien vanaf 1 juni (te bevestigen). 
 
Hieronder een overzicht van de toestand op datum van 20 Mei 2020: 
 
Brugge – AZ St.Jan:  geen behandelingen 
Aalst – OLV Ziekenhuis: geen behandelingen 
Antwerpen – UZ Antwerpen: geen behandelingen 
Antwerpen – ZNA Stuyvenberg: gesloten  
Brussel – Militair Ziekenhuis: behandelingen op 50% capaciteit, enkel Type 1 indicaties 
Charleroi – Vésalius ziekenhuis: geen behandelingen 
Genk – ZOL: geen behandelingen 
Luik – Citadelle ziekenhuis: gesloten 
 
Hoewel in deze centra eventueel een behandeling kan uitgevoerd worden voor levensbedreigende 
aandoeningen, houdt dergelijke behandeling nog steeds grote logistieke en medische moeilijkheden in.  
 
De voorgaande aanbevelingen over voorzichtigheid in verband met diepzeeduiken blijven dus 
onverminderd geldig. 
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