DE OUDERE DUIKER

Ouder wordende duikers
DUIKMEDISCHE OVERWEGINGEN

INTRODUCTIE

Duiken –
een sport
voor oudere
connaisseurs

Tegenwoordig zijn er meer duikers op hogere leeftijd. Ze
willen graag van hun actieve tijd als duiker zo intensief
mogelijk genieten. Hun goed gekozen duiklocaties
brengt ze vaak gedurende langere tijd naar de tropen
en de subtropen. Er zijn ook meer duikers op hogere
leeftijd en niet alleen op duikcruises. We weten dat
oudere duikers vaak meer op zoek zijn naar plezier
dan naar avontuur. Ze duiken ook veiliger want ze zijn
voorzichtiger en meestal heel ervaren. Ze zijn ook meer
bereid om verantwoord te handelen en beperkingen te
aanvaarden betreffende hun duikactiviteiten in geval van
fysieke beperkingen.
Leeftijd gerelateerde fysieke beperkingen
Bij het ouder worden, kunnen er meer chronische
ziektes ontstaan die vaak tot permanente medicatie
leiden. De medicijnen moeten samen kunnen gaan
met duiken. Dit geldt ook voor medische hulp en
steunmiddelen zoals pacemakers. Dit vergt advies
van een duikarts. Bij duikmedische controles moeten
de typische leeftijd gerelateerde beperkingen erbij in
ogenschouw genomen worden.

•

Verminderde fysieke fitness

•

Verminderde kracht en uithoudingsvermogen

•

Veranderde longfunctie

•

Langere reactietijden

•

Verminderde weerstand tegen koude

RISICO
Risico’s voor longen en ademhaling

Risico’s voor het
cardiovasculaire
systeem

Het onderwater gaan zelf kan al bepaalde, fysieke
reacties oproepen. Dit kan een ongunstig effect hebben,
vooral op oudere duikers.
•

Vocht verplaatsing naar de lichaamskern

•

Samentrekken van de bloedvaten in de huid

•

Significante toename van urine uitscheiding

Het onontkoombare gevolg van deze
onderdompelingseffecten is een beduidend vochtverlies.
Bij ouderen kan dit vooral onplezierige gevolgen hebben
omdat ze vaak so wie so de neiging hebben minder
te drinken. Vooral in de zomer of in een (sub)tropisch
klimaat kan uitdrogen snel optreden en tot ernstige
duikongevallen leiden. “Dik bloed” kan niet goed
bijdragen aan het verwijderen (elimineren) van inert gas.
Deze onderdompelingseffecten zijn vooral riskant voor
het cardiovasculaire systeem. De vochtverplaatsing
naar de lichaamskern dwingt het hart om plotseling
harder te pompen. Als de huidcirculatie ook verminderd
is, moet het hart zelfs een nog grotere weerstand
overwinnen. Mogelijke directe gevolgen zijn:
•

Acute hoge bloeddruk

•

Circulatieproblemen van het hart

•

Het triggeren van hartritmestoornissen

•

Acute ademnood

Niet alleen kan een reeds bestaande hartkwaal tot
ernstige gezondheidssituaties - in of onder water –
leiden, maar er is ook een groter risico op verdrinking
en op een plotselinge hartstilstand.

De belasting van het onderwater zwemmen is verrassend
hoog. Dit is het gevolg van de diepte afhankelijke
toegenomen gasdichtheid. De veranderingen in de
ademhalingsmechanismen maken het mogelijk dat
reeds bestaande gezondheidsbeperkingen van de
ademhalingsorganen zich plotseling manifesteren. Zelfs
bij ervaren duikers gaat er meestal minder dat 5% van
de lichaamsenergie naar het zwemmen. De beperkende
factor is het ademhalingsmechanisme. Dit kan bij
overmatige inspanning snel uit de hand lopen.
Speciale aandacht bij de medische keuring
Tijdens de medische controle van oudere duikers
zal de duikarts die de keuring uitvoert zich daarom
vooral richten op de functie diagnose van zowel het
cardiovasculaire als van het respiratoire systeem
en zal daarbij de fysieke inspanningscapaciteit en
uithoudingsvermogen beoordelen na het controleren
van het spier- en skeletsysteem. Het doel is een
diepgaand advies betreffende de voorwaarden
waaronder een duiker met leeftijdsgerelateerde
beperkingen nog steeds veilig kan duiken.

TECHNIKEN

ADVIES

•

respecteer veiligheidstops en gebruik langzame
stijgsnelheden

•

beperk herhalingsduiken

•

gebruik Nitrox in plaats van lucht als ademgas

Sicherheitsspielraum vergrößern:
• Kürzere und flachere Tauchgänge wählen
•

Sicherheitsstopps und langsame
Aufstiegsgeschwindigkeit beachten

•

Wiederholungstauchgänge reduzieren

•

Nitrox statt Luft als Atemgas verwenden

Leistungstoleranz erhalten:
• Geeignete altersangepasste sportliche Aktivitäten mit
Schwerpunkt Ausdauer und Muskelkraft betreiben.
Austrocknung vermeiden:
• Konsequente Flüssigkeitszufuhr vor dem Tauchgang
TIPP: Ein guter Speichelfluss ist ein Zeichen für einen
ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt

Behoud je inspanningstolerantie
• doe geschikte aan de leeftijd aangepaste
sportactiviteiten met de focus op uithouding en
spierkracht

Belastungen minimieren
• Körperliche Leistungsgrenzen nicht geplant ausreizen

Vermijd uitdroging
• voldoende hydratatie voor het duiken
TIP: voldoende speeksel is een teken van vochtbalans

Sprünge ins Wasser vermeiden:
• Ins Wasser gleiten lassen um die akuten
Immersionseffekte zu minimieren

Verminder de belasting
• ga niet opzettelijk tot het uiterste van de limieten van je
fysieke prestaties

Kälteschutz optimieren
• Der individuelle Kälteschutz sollte so ausgelegt sein,
dass selbst leichtes Frösteln vermeiden wird.

•

•

Durch entspanntes Tauchen Stress vermeiden

vermijd stress door ontspannen te duiken

Vermijd in het water springen
• glijd het water in om de acute
onderdompelingseffecten zo klein mogelijk te maken
Zorg voor een optimale bescherming tegen koude
• de individuele bescherming tegen de kou moet zo zijn
dat zelfs een beetje afkoelen vermeden wordt
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Advies voor
veilig duiken op
een gevorderde
leeftijd

Vergroot je veiligheidsmarge
• kies kortere en ondiepere duiken

Ratschläge
für sicheres
Tauchen
im höheren
Lebensalter

FAQ

Op welke leeftijd zou ik minder moeten gaan duiken?
Dit is meer afhankelijk van de biologische dan van de
werkelijke leeftijd. Vanaf een leeftijd van 40 zou de
jaarlijkse medische keuring rekening moeten houden
met mogelijke leeftijdsverschijnselen en zelfs nog
diepgaander moeten zijn na de leeftijd van 55.
Wanneer zou ik moeten stoppen met duiken?
Je lichaam laat je dat weten. De werkelijke leeftijd is
niet bepalend. Als het gaat om de gezondheid is de tijd
voor heroverweging gekomen als het lichaam zijn eigen
signalen afgeeft dat duiken inspannend aanvoelt of dat
het verblijf onderwater onplezierig voelt.
Moet ik conservatiever gaan duiken?
Ja, dat wordt ten sterkste aanbevolen. Er is een aantal
aanbevelingen voor veilig duiken. Deze moeten zeker
overwogen worden door oudere duikers.
Zijn oudere duikers gevoeliger voor
decompressieziekte?
Niet noodzakelijkerwijs. Maar ze kunnen het risico van
decompressieongeval beduidend verminderen door een
goede hydratatie voor het duiken. Veranderingen in de
longen op een hogere leeftijd vergroten theoretisch het
risico. Dit risico kan gereduceerd worden door langzaam
op te stijgen en door gebruik te maken van veiligheidstops.

Is er een groter risico van cardiovasculaire
problemen?
Helaas, ja. Het onderdompelingseffect kan niet ontkend
worden. In overigens gecompenseerde hart- en vaatziektes
kunnen ze de druppel worden die de emmer doet
overlopen, vooral wanneer onverwachte gebeurtenissen
leiden tot plotselinge fysieke en mentale stress.
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Antwoorden op
FAQs van oudere
duikers

OUDER WORDENDE DUIKERS

Wanneer is een duiker feitelijk een “oudere
duiker” gezien vanuit een duikmedische hoek?
Het antwoord wordt gegeven door de algemene
gezondheidstatus. De “biologische leeftijd” is veel
belangrijker dan de kalenderleeftijd. Vanaf een
leeftijd van 40 zou de medische keuring voor
duikfitness grondiger moeten zijn en zelfs nog
diepgaander na de leeftijd van 55.
Deze campagne is gericht op de speciale
duikmedische aspecten voor oudere duikers.
Ontdek meer over deze en andere
DAN Europe veiligheidscampagnes op
www.daneurope.org

Volg de campagne op Facebook en Twitter:
#agingdivers #divingsafety

De veiligheidscampagnes zijn gefinancierd door
de DAN lidmaatschapsbijdrages. Met dank aan
alle leden voor hun waardevolle steun!
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Een DAN Europe
veiligheidscampagne
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