
  

Cursus “Verpleegkundige Hyperbare zuurstoftherapie” 

 
Onder de directie van de Belgische Adviesraad voor Hyperbare Zuurstoftherapie 

(ACHOBEL) en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) 
 

Oktober 2016 
6 dagen: 11 – 13 – 18 – 20 – 25 – 27 oktober 2016 (telkens van 9 tot 17 uur)  

Eindevaluatie: 8 november 2016 
 

Uw profiel: 
U bent verpleegkundige en werkzaam in een 

hyperbaar milieu of geïnteresseerd in de wereld 

van het duiken. 

 

Doel van de vorming:  
Aan het eind van de cursus bent u in staat om: 

 de principes van de werking van een hyperbare 

kamer uit te leggen; 

 de effecten van hyperbare zuurstoftherapie op 

het menselijke lichaam uit te leggen; 

 de mogelijke risico’s en de te nemen voorzorgen 

bij het plaatsen van een (al dan niet 

gemedicaliseerde) patiënt in de hyperbare 

omgeving, te identificeren;  

 de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van 

complicaties te omschrijven en te 

rechtvaardigen; 

 de therapeutische en / of decompressie- 

tabellen te gebruiken. 

 

De cursus bestaat uit een theorie- en 

praktijkgedeelte. De cursus voldoet, wanneer 

gevolgd door een stage in een hyperbaar centrum, 

aan de criteria voor internationale accreditatie 

als “CHT” (Certified Hyperbaric Operator) bij de 

EBAss (European Baromedical Association for 

Nurses and Technicians) en de ECHM (Eurepean 

Commiitee for Hyperbaric Medicine. 

 

Theorie: 
Dit gedeelte richt zich op de kennis van de 

fysische basisbegrippen van de hyperbare 

zuurstoftherapie, het voorkomen van 

decompressie-ongevallen en de werkingsprincipes 

van een multiplace hyperbare kamer.  

Volgende thema’s komen aan bod: 

 De anatomie en de gedetailleerde fysiologische 

studie van het oor, het ademhalingsstelsel, het 

transport en de gasuitwisseling ter hoogte van 

de longen en de weefsels.  

 Het bestuderen van de effecten van hyperbare 

zuurstoftherapie per indicatie (CO-intoxicatie, 

duikongevallen, gasembolie, infectie door 

anaërobe ziektekiemen, gasgangreen, , 

chronisch ulcus, plotse doofheid).  

 De mogelijke complicaties van hyperbare 

zuurstoftherapie (barotraumata en 

mechanische ongevallen, zuurstoftoxiciteit, 

decompressieongevallen, en hun gevolgen).  

 

Praktijk 
Door oefeningen in een hyperbare kamer, leren 

de cursisten hoe ze de fysieke veranderingen die 

ontstaan door de hyperbare omgeving kunnen 

beheersen. 

 

Duur:  
7 dagen, waarvan 6 lesdagen en een eindevaluatie 

(48 vormingsuren), telkens van 9 uur tot 17 uur.  

 

Locatie: 
NVKVV en toegepaste studiedagen in het 

hyperbaar centrum (ACHOBEL). 

 

Kostprijs: 
- Leden NVKVV: € 460,00  

- Cursus incl. lidmaatschap NVKVV: € 555,00 

- Niet-leden NVKVV: € 644,00 

In de prijs zijn teksten en koffie inbegrepen.  

Betaald educatief verlof wordt aangevraagd.  

Opleidingscheques worden aanvaard.  

 

Inschrijven: 
Inschrijven kan online via de website van het 

NVKVV, www.nvkvv.be (vorming/navorming/ 

hyperbare zuurstoftherapie). 

Minimum 8 deelnemers vereist. 

 

De docenten: 
Alle docenten zijn operator of verpleegkundigen 

of artsen, experts op het domein van zorgen in 

hyperbaar milieu. 

 

Voor meer informatie: 

formation@achobel.be 

s.vandervelde@nvkvv.be 

 
ACHOBEL – Zandvoordestraat 173 - 9052 ZWIJNAARDE 

NVKVV - Vergote Square 43 - 1030 BRUSSEL 

http://www.nvkvv.be/
mailto:formation@achobel.be
mailto:s.vandervelde@nvkvv.be

