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Dupas Luc
Uw aanvraag tot bezoek van het Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie

Wij bevestigen, bij deze, dat wij uw aanvraag tot bezoek goed ontvangen hebben en dat wij voor u
zaterdag 9 FEVRUARI 2013 om 09.00 Hr hebben gereserveerd.
U kunt best samenkomen in de grote hall van het ziekenhuis, waar wij u zullen komen ophalen.
Zoals eerder vermeld, bestaat dit bezoek uit 2 delen: in het eerste deel worden de activiteiten van het
Hyperbaar Centrum toegelicht, het tweede deel is een “droge duik” op 3 Bar (30 m).
Het maximale aantal toegelaten “duikers” voor de “droge duik” is 20 personen.
In de conferentiezaal kunnen ongeveer 25 personen plaatsnemen.
Het volledige bezoek duurt ongeveer 3 uur.
U wordt gevraagd om na te gaan of de duikers aan alle nodige voorwaarden voldoen, volgens uw statuten,
om deze duik uit te voeren. De duikboekjes en de medische geschiktheid zullen ook door u worden
gecontroleerd.
Wij willen u erop wijzen dat dit een geschikte gelegenheid is om de goede werking van uw dieptemeters te
controleren.
Wij willen u ook nog vragen het Centrum te contacteren (op het nummer 02 264 48 68) in de week
voorafgaand aan uw bezoek, om ons dit bezoek te bevestigen. Zonder deze bevestiging zien wij ons
verplicht het bezoek als afgelast te beschouwen.
Wij willen toch graag nog even melden dat wij ons het recht voorbehouden om het bezoek zonder
voorbericht af te gelasten, indien de kamer gebruikt wordt voor een spoedgeval. In dat geval wordt u
hiervan zo snel mogelijk verwittigd op het telefoonnummer dat u ons zal doorgeven.
Het bezoek is gratis. Niettemin, en dit als steun, wordt u na de betaling van 8 euro per persoon lid van
onze “Amicale de l’Oxygénothérapie Hyperbare”, die zich tot doel stelt de kennis van hyperbare
zuurstoftherapie in België te bevorderen.

Hoogachtend,

Dr. P. Germonpre
Diensthoofd
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