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CZSK 3.2.3 afbeelding 7 De IVD … (afbeelding 7) Ter beoordeling van de IVD De duiker zelf, de duikmeester en de seinmeester verklaren dat de 

afgebeelde dieptemeter niet de dieptemeter is geweest die tijdens 

de duik gebruikt is. De duiker droeg de, door Defensie verstrekte, 

dieptemeter van het type Divesoft Freedom. 

De duikapparatuur is door de de OvV en KMAR veiliggesteld, 

en middels een procesverbaal overgedragen aan de IVD (in 

bijzijn van vertegenwoordiger van CZSK). Het duikprofiel in de 

desbetreffende dieptemeter komt overeen met de logger van 

het duiksysteem. De duiker geeft aan met een andere 

dieptemeter gedoken te hebben. Aan het verzoek van de IVD 

om deze alsnog voor onderzoek over te dragen aan de 

inspectie kon niet worden voldaan, gezien het feit dat 

genoemde dieptemeter wordt vermist. De IVD acht het 

aannemelijk dat er is gedoken met de dieptemeter welke 

wordt beschreven in het procesverbaal van de KMAR.

CZSK 4.2.3 punt 6. 

decompressieziek

te

Het betrof …. later 

moment.

Hoewel het een no-deco duik betrof met een 

gasmengsel met een lagere partiele stikstofdruk dan 

normale ademlucht, is er wel sprake van (reguliere) 

belvorming in het bloed van de duiker. Het is 

onwaarschijnlijk dat de verlammingsverschijnselen aan 

het onderlichaam van de duiker een gevolg zijn van 

een Arteriele Gasembolie (AGE). Een spinale 

decompressieziekte is de meest waarschijnlijke 

verklaring voor de verlammingsverschijnselen aan het 

onderlichaam. 

Hoewel de duiker hiervoor toestemming heeft gegegeven, is het 

patientendossier van het Militair Hospitaal in Brussel is niet 

meegenomen in het IVD onderzoek. Om met meer zekerheid te 

kunnen vaststellen wat de oorzaak van de klachten aan het 

onderlichaam is, is dit dossier zeer relevant. Het Duikmedisch 

Centrum stelt op basis van de bij hen beschikbare informatie vast dat 

een combinatie van een AGE en een spinale decompressieziekte de 

meest waarschijnlijke verklaring  voor de klachten is. Het ziektebeeld 

direct na de duik komt overeen met de verschijnselen die horen bij 

een AGE. Echter, cf. de verklaring van de duiker zijn pas drie uur na 

de eerste behandeling in het ziekenhuis de klachten aan het 

onderlichaam ontstaan of geconstateerd. Het is zeer onwaarschijnlijk 

dat de klachten aan het onderlichaam alleen het gevolg van de AGE 

zijn.

De aan het IVD onderzoeksteam toegevoegde duikerarts heeft 

zijn hypothese van de meest waarschijnlijke oorzaak van de 

klachten van de duiker ter toetsing voorgelegd aan prof. dr. R. 

van Hulst (hyperbare en duikgeneeskunde AMC). Hoewel het 

gestelde door HDMC ook een mogelijke oorzaak kan zijn, blijft 

de IVD bij haar standpunt dat een AGE de meest 

waarschijnlijke oorzaak van de klachten van de duiker is.

CZSK 4.2.3 tekst in 

kader

Het meest … arteriele 

gasembolie

Het meest waarschijnlijke scenario is het optreden van 

een combinatie van een arteriele gasembolie en een 

(spinale) decompressieziekte

Hoewel de duiker hiervoor toestemming heeft gegegeven, is het 

patientendossier van het Militair Hospitaal in Brussel is niet 

meegenomen in het IVD onderzoek. Om met meer zekerheid te 

kunnen vaststellen wat de oorzaak van de klachten aan het 

onderlichaam is, is dit dossier zeer relevant. Het Duikmedisch 

Centrum stelt op basis van de bij hen beschikbare informatie vast dat 

een combinatie van een AGE en een spinale decompressieziekte de 

meest waarschijnlijke verklaring  voor de klachten is. Het ziektebeeld 

direct na de duik komt overeen met de verschijnselen die horen bij 

een AGE. Echter, cf. de verklaring van de duiker zijn pas drie uur na 

de eerste behandeling in het ziekenhuis de klachten aan het 

onderlichaam ontstaan of geconstateerd. Het is zeer onwaarschijnlijk 

dat de klachten aan het onderlichaam alleen het gevolg van de AGE 

zijn.

De aan het IVD onderzoeksteam toegevoegde duikerarts heeft 

zijn hypothese van de meest waarschijnlijke oorzaak van de 

klachten van de duiker ter toetsing voorgelegd aan prof. dr. R. 

van Hulst (hyperbare en duikgeneeskunde AMC). Hoewel het 

gestelde door HDMC ook een mogelijke oorzaak kan zijn blijft 

de IVD bij haar standpunt dat een AGE de meest 

waarschijnlijke oorzaak van de klachten van de duiker is.
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CZSK 4.3.1 Ook stuitte ... aanwezig 

zijn

De IVD constateert dat onderhoud op de juiste wijze is 

uitgevoerd, dit onderhoud is geregisteerd en 

logkaarten waren aanwezig

Logkaarten (logboeken cf. WOD-SOE) waren aantoonbaar aanwezig. 

Niet uitgeprint, maar via intranet te raadplegen. WOD-SOE stelt niet 

dat een papieren versie verplicht is. Op deze logkaarten was het 

uitgevoerde onderhoud vastgelegde cf. eisen en de IVD concludeert 

ten onrechte dat het onderhoud onvoldoende geregistreerd zou zijn. 

DMI heeft de gegevens van de logkaart van het IS-MIX duiktoestel 

overgedragen aan de IVD. De logkaart was ingevuld en ondertekend. 

De IVD heeft DMI niet benaderd over een nadere vraag of 

onduidelijkheid ten aanzien van de logkaart. De manuals met 

onderhoudsvoorschriften zijn overgedragen aan de IVD.  De logkaart 

vermeld op 12-03-2015, 02-03-2016, 21-03-2017, 25-01-2018, 6-2-

2019 dat de set zijn jaarlijks preventief onderhoud heeft gehad. 

zie bijlage C. Ten tijde van het onderzoek trof de inspectie de 

logkaart niet op de werkplek. Ook was daar geen kopie van de 

logkaart voorhanden. Evenmin was de logkaart digitaal 

beschikbaar.

CZSK 5 Het meest … arteriele 

gasembolie

Het meest waarschijnlijke scenario is het optreden van 

een combinatie van een arteriele gasembolie en een 

(spinale) decompressieziekte

Hoewel de duiker hiervoor toestemming heeft gegegeven, is het 

patientendossier van het Militair Hospitaal in Brussel is niet 

meegenomen in het IVD onderzoek. Om met meer zekerheid te 

kunnen vaststellen wat de oorzaak van de klachten aan het 

onderlichaam is, is dit dossier zeer relevant. Het Duikmedisch 

Centrum stelt op basis van de bij hen beschikbare informatie vast dat 

een combinatie van een AGE en een spinale decompressieziekte de 

meest waarschijnlijke verklaring  voor de klachten is. Het ziektebeeld 

direct na de duik komt overeen met de verschijnselen die horen bij 

een AGE. Echter, cf. de verklaring van de duiker zijn pas drie uur na 

de eerste behandeling in het ziekenhuis de klachten aan het 

onderlichaam ontstaan of geconstateerd. Het is zeer onwaarschijnlijk 

dat de klachten aan het onderlichaam alleen het gevolg van de AGE 

zijn.

De aan het IVD onderzoeksteam toegevoegde duikerarts heeft 

zijn hypothese van de meest waarschijnlijke oorzaak van de 

klachten van de duiker ter toetsing voorgelegd aan prof. dr. R. 

van Hulst (hyperbare en duikgeneeskunde AMC). Hoewel het 

gestelde door HDMC ook een mogelijke oorzaak kan zijn blijft 

de IVD bij haar standpunt dat een AGE de meest 

waarschijnlijke oorzaak van de klachten van de duiker is.

CZSK Bijlage C De specialist ...het 

toestel.

De specialist in het onderzoeksteam heeft ook zelf het 

veiliggestelde toestel geïnspecteerd. Hierbij trof de 

IVD geen beschadigingen aan. 

DMI heeft de gegevens van de logkaart van het IS-MIX duiktoestel 

overgedragen aan de IVD. De logkaart was ingevuld en ondertekend. 

De IVD heeft DMI nooit benaderd over een nadere vraag of 

onduidelijkheid ten aanzien van de logkaart. De manuals met 

onderhoudsvoorschriften zijn overgedragen aan de IVD. Verzoeke 

aan te geven op welke punten het onderhoud niet voldoet. De 

logkaart vermeld op 12-03-2015, 02-03-2016, 21-03-2017, 25-01-

2018, 6-2-2019 dat de set zijn jaarlijks preventief onderhoud heeft 

gehad. Verzoeke of nader onderzoek te doen of statement te 

verwijderen.

Zie bijlage C. De specialist in het onderzoeksteam heeft zelf 

het veiliggestelde toestel geïnspecteerd. Hierbij trof hij geen 

beschadigingen aan. De IVD stelt dat het aan de hand van de in 

tweede instantie overgedragen logboek niet vast te stellen is 

of het voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd. 


