37 Duikers in de recompressietank
zaterdag, 16 februari 2013 07:58

Medisch directeur Dick van der Vaart
KRALENDIJK — In 2012 zijn 45 patiënten behandeld in de druktank van de Stichting
Recompressietank Bonaire. In totaal hebben zij 274 behandelingen ondergaan. In de
meeste gevallen ging het om duikers (37) die na een duikincident een hyperbare
behandeling moesten ondergaan. De overige patiënten (8) kregen zuurstoftherapie
(hyperbaric oxygen therapy (HBOT) wegens slecht genezende wonden.

Dat bracht dokter Dick van der Vaart naar voren tijdens een bijeenkomst die de stichting heeft
georganiseerd voor de ruim 35 teamleden, die steeds paraat staan om patiënten die dat nodig
hebben te begeleiden en te behandelen. Onder de 45 patiënten die vorig jaar zijn behandeld
zijn ook patiënten uit Curaçao en Aruba.

De bijeenkomst stond ook een beetje in het teken van de herdenking en viering van de 27e
oprichtingsdatum van de Stichting op 16 januari. Volgens voorzitter Ruud Vermeulen heeft het
bestuur daar niet zoveel aandacht aan besteed, zelfs niet aan het 25-jarige jubileum in 2011.
Dat komt door de ontwikkelingen die veel aandacht van het bestuur hebben gevergd. Hij
noemde daarbij de constructie van een nieuwe druktank en het financieren daarvan,
onderhandelingen over de nieuwe tarieven, de opzet van een nieuw administratiestructuur en
het operationeel houden van de stichting. Dat is allemaal achter de rug en nu is het tijd om
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vrijwilligers te bedanken, die steeds paraat staan om duikers bij te staan die als gevolg van een
duikincident, hyperbare behandelingen nodig hebben.

Vermeulen: “Ik denk dat het team van doktoren, supervisors, technici, verzorgers en operators
trots mogen zijn op het specialistische werk dat zij doen voor de medische gemeenschap in het
zuidelijke deel van het Caribisch gebied. De tank op Bonaire is de enige hypermoderne faciliteit
voor de behandeling van duikongevallen en diabetische wonden op de ABC-eilanden”.

Aruba heeft geen recompressietank. Curaçao beschikt wel over een tank, maar als gevolg van
organisatorische strubbelingen is die niet operationeel. Dat houdt in dat bijna alle
duikongevallen op de ABC-eilanden op Bonaire worden behandeld. Vermeulen maakte ook
bekend dat in december de nieuwe website, www.bonairehyperbaric.com, in stilte is
gelanceerd.

Nieuwe tank

De recompressietank is gekomen op initiatief van medisch directeur Dick van der Vaart. In de
jaren tachtig was er behoefte aan een eigen tank op het eiland, zodat het niet meer nodig was
om patiënten naar Curaçao te vervoeren voor behandeling na duikongevallen. Via de Marine
die bezig was om drie tanks af te stoten is het gelukt om een tank gedoneerd te krijgen. In 1986
kwam deze op het eiland aan. Het toenmalige Bestuurscollege zorgde voor het gebouw, waar
de tank bijna 25 jaar heeft gestaan. Het werk moest onder zeer primitieve omstandigheden
worden gedaan, kan Van der Vaart zich nog herinneren, in een te kleine ruimte en zonder
airconditioning.

In 2008 was het zover dat de stichting over voldoende financiële middelen beschikte om de
inmiddels sterk verouderde versie te vervangen door een hypermoderne druktank. Daarin
worden niet alleen duikers worden behandeld, maar worden ook patiënten met slecht helende
wonden behandeld, bijvoorbeeld diabeten of bij amputaties. In de tank is er ruimte voor 6
zittende of twee liggende patiënten.

Bijzondere verdienste
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Aan het slot van de bijeenkomst werden zeven vrijwilligers door Van der Vaart verrast met een
certificaat van verdienste voor hun uitzonderlijke inzet door de jaren heen. Deze zijn de
supervisors Malin Kayser, Pamela Teitel en Linda Baker, die het werk al meer dan twintig jaar
doen. Diana Nicolaas, Harold Kurban en Ronald Simonis zijn onderscheiden omdat zij altijd
beschikbaar zijn als een beroep op hen wordt gedaan.

Maureen Mercera kreeg een bijzondere vermelding, omdat zij met een patiënt die betrokken
was bij een ernstig duikongeval vorig jaar op Curaçao en naar Bonaire werd vervoerd voor
behandeling, naar een diepte van meer dan 100 voet in de tankomgeving was gedaald.
Normaal wordt niet verder gegaan dan 65 voet. Bij grotere diepte ontstaat er een groot risico op
‘nitrogen narcosis’.

Stichting Recompressietank Bonaire is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om
hyperbare behandelingen te verzorgen. Het bestuur bestaat naast Ruud Vermeulen uit Robert
Smaal (secretaris), Rosalie Bierings (penningmeester) en YkeFaber.

De vrijwilligers van de decompressietank ontvingen een certificaat van verdienste voor hun
inzet
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