PATIËNTEN
INFORMATIE

Vliegen

met gipsverband

U heeft gips om uw arm of been gekregen en u bent
van plan om een vliegreis te gaan maken.
Mag u met het gips vliegen?
Ja, u mag vliegen met gips. Als u gaat vliegen met
gips is het noodzakelijk dat u dit meldt aan de
gipsverbandmeester of verpleegkundige die het
verband bij u aanlegt. Zij kunnen hier rekening mee
houden door, indien dit mogelijk is geen circulair gips
aan te leggen. In plaats hiervan wordt er dan een
spalk, brace, afneembaar gips aangelegd of gips wat
met een schaar kan worden verwijdert.
Richtlijnen luchtvaartmaatschappijen
Als u wilt vliegen met gips om uw arm of been, neem
dan altijd vooraf contact op met uw luchtvaart
maatschappij om te informeren naar de geldende
regels.
Formulier ‘Vliegen met gipsverband’
Vanwege de strenge richtlijnen worden patiënten
door de luchtvaartmaatschappijen vaak naar het
ziekenhuis verwezen om aanvullende informatie voor
het gipsverband op te vragen. Om dit te voorkomen
en om een vervelende situatie voor u als passagier
te besparen, is het wenselijk dat u zelf specifieke
informatie kunt overhandigen over het soort gips. De
specialisten in ziekenhuizen kunnen geen medische
verklaring afleggen (‘fit-to-fly’ verklaring), omdat
de verantwoordelijkheid voor de patiënt tijdens
de vlucht dan bij de specialist komt te liggen. De
specialist is niet aanwezig tijdens de vlucht en kan
deze verantwoordelijkheid niet nakomen.

Wel kunt u vanuit het Maasstad Ziekenhuis een
formulier ontvangen waarop de feitelijke informatie
over het gipsverband beschreven wordt. U krijgt dit
formulier mee en kunt het desgewenst overhandigen
aan de luchtvaartmaatschappij. Dit formulier bevat
geen fit-to-fly verklaring, maar geeft de feitelijke
informatie weer, conform de richtlijnen van de KNMG.
Dit is voldoende voor de luchtvaartmaatschappij om
u wel of niet toe te laten op de vlucht volgens de
richtlijnen voor gipsverbanden.
Met het ingevulde formulier ‘Vliegen met
gipsverband’ beschikt u zelf over alle relevante
informatie over uw gips, wat onduidelijkheden en
vertragingen kan voorkomen.
Ondanks het formulier blijft het raadzaam om
altijd informatie op te vragen bij uw luchtvaart
maatschappij!
Wij wensen u een goede vlucht.
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Vliegen met gipsverband
Patiëntensticker

Het Maasstad Ziekenhuis verstrekt door middel
van dit formulier de feitelijke informatie over het
gipsverband betreffende bovengenoemde patiënt.
Datum letsel/OK/date of injury/operation:
.................................................
Soort gips / type of cast
☐☐ Spalk of afneembaar gips /
splint or removable cast
☐☐ Circulair gips (gespleten) /
circular cast (cut through)
☐☐ Circulair gips / circular cast
☐☐ Geheel/gedeeltelijk belastbaar /
walking cast
☐☐ Niet belastbaar / non walking cast
☐☐ Het gips kan worden opengeknipt indien nodig
/ the cast can be cut open with a scissor in case
of an emergency
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Ziekenhuisstempel

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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