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OVERZICHT
EEN VLIEGTUIGREIS:

ZIJN MIJN LONGEN GESCHIKT?

N. LORENT I, M.J. THOMEER I,2

Inleiding
De populariteit van het vliegtuig als transportmiddel is de laatstejaren enorm toegenomen. Perjaar reizengemiddeld 2mlljardmensen
met het vliegtuig.naar de meest uiteenlopende
bestemmingen.Het aantal alsook de leeftijd van
de passagiersstijgenjaarlijks. Dit houdt in dat
ook steedsmeer mensen met een of andere
(chronische)medischeaandoeningvliegen,wat
het voorkomen van al dan niet levensbedreigende incidenten tijdens de vlucht doet toenemen.
De juiste prevalentievan het aantal medischeincidentenis door een gebrekaan een centraal georganiseerde
registratieniet bekend.Wel
blijkt uit een aantal studies dat dezetijdens een
vlucht meestalniet ernstig zljn (1-3). In 2000
werd door de Amerikaanse Federal Aviation
Administration (FAA) een rapport gepubliceerd
waaruit bleek dat tussen 1996 en 1997 tijdens
alle commerciëlevliegreizenbinnen de VS 1.132
medischeincidenten optraden. Hierbij werden
enkel de incidenten geregistreerdwaarbij het
vliegpersoneel het medisch grondpersoneel
diende op te roepen.In dit FAA-rapport wordt
verondersteld dat minder dan de helft van
de medischeincidenten tijdens een vlucht een
medische interventie nodig heeft. ln l3oÁ van
deze gevallenwas een afwijking van het vliegschemanodig. Indien we dezecijfers mogen toepassenop alle internationalevluchten, kan een
incidentie van meer dan 350 medische incidenten per dag of van 1 medisch incident per
14.000passagiers
worden vermoed(l). De meest
voorkomendeoorzakenvan ernstiseincidenten
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Samenvatting
De laatstedecenniasteegde populariteit
van het vliegtuig als transportmiddel enorm,
zowel bij jongeren als bij ouderen.
Hoewel men zich hiervan meestal niet
bewust is, ondergaat ons organismeeen aantal fysiologischeaanpassingenbij het vliegen op grote hoogten. Dit wordt veroorzaakt
door de omstandighedenvan lage atmosferische druk verbonden aan vliegen op grote
hoogten. Deze fysiologischeaanpassingen
oefenen een beperkte invloed uit op een
gezondorganisme,doch kunnen van belang
zljnblj personenmet een longziekte.
Wij besprekenin dit overzicht de richtlijnen nodig bij de evaluatievan de medische
vlieggeschiktheidvan een persoon met een
longziekte.Daarnaast worden de indicaties
uiteengezetvoor bijkomendemedischemaatregelentijdens een commerciëlevlucht.

zljn van cardiale (46%), neurologische(18%")of
respiratoire(8%) aard (l).
In dit overzicht besprekenwe de fysiologischeveranderingentijdens het vliegen op grote
hoogten. Vervolgensworden de potentiële respiratoire problementijdens eenvlucht voor zowel
een gezondepersoon als voor een persoon met
een longziektebehandeld.Ten slotte worden de
maatregelenbesproken,die het vliegrisico kunnen beperken.Het is niet de bedoelingde effecten van acceleratieen deceleratieop het menselijk lichaam uiteen te zetten, omdat dezeweinig
tot niet voorkomen tijdens commerciëlevluchten. Deze zljn van belang bij vliegen met (militaire) straaljagersen met helikopters. Ook de
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voorbereidingen de aanpak van een vliegtransport van een mechanischgeventileerdepatiënt
worden in dit artikel niet behandeld.
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waarin men zich bevindt in een vliegtuig op
grote hoogte kunnen leiden tot fysiologische(en #o 3oo
E
eventueelpathologische)veranderingenin ons
lichaam, is het zinvol dieper in te gaan op de
fysischeeigenschappenvan de atmosfeer.Vervolgens worden het principe van drukregeling
in de cabine en de veranderingen in de cabine0ó
druk die optredentijdens het opstijgenen dalen
Hoogte (ft)
van een vliegtuig, uiteengezet.
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1:
Relatie
tussen
atmosferische
druk (mmHg) en hoogte
De atmosfeer bestaat uit verschillendecon(f0. (1 foot (ft) = 30,48 cm) (Aangepast uit referentie 10)
centrischelagenrond de aarde.De binnenstelaag
is de troposfeerdie zich uitstrekt van zeeniveautot
9.144m (30.000ft) aan de polenen tot 18.288m
(60.000ft) aan de evenaar.Commerciëlevliegtui- longen, daar dezevia de luchtwegen in verbingen vliegen in de troposfeer op een kruishoogte ding staanmet de omgeving.De druk in de londie kan variërenvan 6.706 tot l3.4ll m (22.000 gen blijft daardoor geltjk aan de omgevingsdruk.
tot 44.000ft). Vliegen op dezehoogte is kosten- Echter afgeslotenluchtwegen,longbullae,longeffrciënter (minder brandstofverbruik) en com- cysten of een geslotenpneumothorax kunnen
fortabeler (minder turbulentie) dan vliegenonder problemen veroorzaken(5).
Om de graadvan hypobare hypoxie en voludeze hoogte. Daarnaast wordt de troposfeer
gekenmerktdoor eenconstantetemperatuursda- metoenamesvan geslotenholten in de hand te
ling (met name l,98oCper 305m stijging)en een houden, verzekertde cabinedrukregelingin vlieglagevochtigheidsgraad(10 à20%) (4).
tuigen bestemdvoor commerciëledoeleindendat
Bij toenemendehoogte is er een afnamevan de ,,hoogte" waataan de inzittenden worden
de zwaartekracht (lucht wordt minder gecom- blootgesteldlager is dan de kruishoogte.De druk
primeerd) met daardoor een logaritmische in de cabinewordt echterniet opgedreventotzeeafname van atmosferischedruk (fig. 1). De niveau, wel tot een druk vergelijkbaar met de
luchtsamenstellingop grote hoogte blijft onge- atmosferischedruk op eenhoogte tussen1.529m
wtjzigd, zijnde 2loÁ zuurstof, 78oÁstikstof en (5.000ft) en 2.438m (8.000ft). In werkelijkheid
loÁ andere gassenwaaronder 0,030Ákoolstof- kan dit echterin belangrijke mate wisselen.Deze
dioxide. Doordat echterde totale atmosferische variatie hangt af van het type vliegtuig, het
de turdruk daalt op grote hoogten, daalt de partiële vluchttraject, de weersomstandigheden,
zuurstofspanning.De daling van de partiële bulentie en het vliegverkeer (6). In het internazuurstofspanningbij het vliegenop grote hoog- tionaal vliegreglementwordt 2.438 m (de zogeten veróorzaakt aldus een hypobare hypoxie (a). naamde cabinehoogte) als maximale hoogte
Volgensde wet van Boyle gaatblj het opstij- vastgelegdvoor de cabinedruk,hoewelin noodgen de daling van de atmosferische druk ge- situatiesttjdelijk hoger kan gegaanworden.Nieupaard met een proportionele toename van were vliegtuigen hebben de tendens op grotere
(gesloten)gasvolumes.Een stijging van zeeni- kruishoogten te vliegen met als gevolg een groveau (0 m) tot 2.438 m (8.000ft) kan een volu- ter risico van blootstelling aan hypobarehypoxie.
metoename van 30% veroorzaken. Dit effect De partiële zuurstofspanning in de cabine op
wordt waargenomenin geslotenluchthoudende 2.438 m komt overeenmet een zuurstofconcenlichaamsholten zoalshet midden- en binnenoor, tratie op zeeniveauvan l5,lo/o (7). Btj een cabide sinussen,een geslotentandabcesen de dar- nehoogtevan meer dan 3.048m (10.000ft) is
men. Een volumetoenametreedt niet op in de zuurstoftoedieningvoor iedereennoodzakelijk.
Vliegomstandigheden
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Fíg. 2: De zuurstofdissociatiecurve.De relatie tussen zuurstofspanning (mmHg) en zuurstofsaturatie van hemoglobine
(%) voor een persoon met een hemoglobineconcentratievan
15 g/dl, bij een pH van 7,4, eenpuCOz van 40 mmHg en een
omgevingstemperatuurvan 37oC.

Fysiologischeyeranderingenop grote hoogte
De fysiologischeveranderingendie optreden
tijdens een periode van hypoxie zijnvan ventilatoire, cardiale,cerebraleen pulmonale aard.
Bij gezonde personen geeft acute hypoxie
aanleiding tot een reflexrespons,via stimulatie
van perifere chemoreceptoren,met hyperventilatie en een toenamevan het teugvolumemet
een toename van een minutenvolume tot
gevolg.Op een hoogte van2.438 m tot 3.048m
daalt de partiële arteriële zuurstofspanning van
een gezondepersoon tot een waarde van gemiddeld 53 tot 64 mmHg (8, 9). Aangezien deze
waarden zich nog op het relatief horizontale
deel van de zuurstofdissociatiecurvebevinden,
weerspiegelt dit zích in een relatief goed
bewaardezuurstofsaturatie,zijnde 85 à 90%

$*2).
Naast de ventilatieaanpassingtreedt er ook
een cardiale aanpassingop om het zuurstoftransport naar de weefsels,tijdens snel optredende hypoxie, te verzekeren. De cardiale
respons op hypoxie omvat een verhoging van
het hartminutenvolume door tachycardie.Dit
verloopt meestalasymptomatisch.Ondanks het
aanhoudenvan de hypoxemiezou dezerespons
slechts in het begin aanwezig zijn en nadien
geleidelijk afzwakken. De reden hiervan is
onduidelijk(8, 9).
Ook treedt in de herseneneen vasodilatatie
van de cerebrale vaten op. Hierdoor kunnen
subtieleneuropsychologischeafwijkingen optreden zoals veranderde perceptie, verminderd
zicht, inprentingsmoeilijkheden,vermoeidheid

en slaperigheid.Hoofdprjn, nausea,braken, slapeloosheid,convulsiesen coma zijn uitdrukkingen van ernstigehypoxie of een snel opgetreden hypoxie (8, 9).
In de longen treedt een goedaardigeen
omkeerbare hypoxiegeïnduceerdepulmonale
vasoconstrictieop (om een ventilatie-perfusiewanverhouding te beperken).Hierdoor stijgen
ttjdelijk de pulmonaal-arteriëledruk en de pulmonaal-vasculaireweerstand(8, 9).
De fysiologischeresponsop acute hypoxie
bij personenmet pulmonale problemen is, in
mindere of meerderemate, beperkt en afhankelijk van de mogelijke compensatoiremechanismen en de snelheidwaarmeede aanpassingdient
te gebeuren(verwijzend naar de snelheid van
opstijgen en de verblijfsduur op grote hoogte).
Hypoxemie berust in deze gevallenmeestalop
hypoventilatie,shunting, ventilatie-perfusiewanverhouding, verminderde diffusiecapaciteit of
een combinatie van de opgesomdemogelijkheden. Mogelijke negatiefbeïnvloedendefactoren
zijn roken (actief of passief),anemie,sedatieen
slapen,immobilisatie, droge respiratoire mucosa
en secreties,en gasexpansiein geslotenlichaamscompartimenten (bv. een opgezetabdomen door
darmexpansie,longcystenof -bullae) (8).

Hoe iemand rrvlieggeschikto'beoordelen?
Om een persoon met een longziekte vlieggeschikt te verklaren, dient men in eersteinstantie de aard, de ernst en de functionelereversibiliteit van de respiratoireaandoeningte bepalen
en de hoogtetolerantiein te schatten.Hoewel er
weinig,,evidence-based"gegevenszijn omtrent
deze materie, zljn een aantal richtlijnen gepubliceerd.De meesteberustenop resultatenvan
grote (niet-gerandomiseerde)klinische studies
en/of rapporten van expertcommissies(10-15).
De anamneseen het klinisch onderzoekblijven de hoekstenen van een goede, gerichte
evaluatie,met bijzondereaandachtvoor cardiorespiratoireaandoeningen,dyspneuen vroegere
vliegervaringen.
Het bepalen van een longfunctie is te verdedigenals basisonderzoek.Zo de één-secondewaarde, de vitale capaciteit en de diffusiecapaciteit meer dan 50oÁvan de voorspeldewaarde
bedragen,dienen geenbijkomendemaatregelen
getroffen te worden. Zo niet, zljn aanvullende
bloedgaswaardenaangewezen(12, 14, 15).
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De partiële arteriëlezuurstofspanning(puO) op
zeeniveauis de bestevoorspellendewaarde van
de zuurstofspanningop grote hoogte en van de
hoogtetolerantie. Een puO2 op zeeniveauvan
meer dan 70 mmHg is vereist om een adequate
zuurstofsaturatiete verzekerentussen 1.525en
2.438m (5.000en 8.000ft) (6, 16). Bij ernstig
chronisch obstructief longlijden (COPD) zou
dezerichtlijn echter niet altijd opgaan: ernstige
hypoxemieop 2.438 m werd in deze patiëntenpopulatie beschrevenondanks een rust-puO2op
zeeniveauvan meer dan 70 mmHg (17). Een verhoogde partiële arteriële spanning voor koolstofdioxide zou wijzen op een beperkterespiratoire reserve en aldus een groter risico van
hypoxemie op grote hoogte inhouden (11).
Zuurstoftoediening in dergelijke situatie dient
met enige omzichtigheid te gebeurengelet op
het verhoogd risico van CO2-retentie.
Een andere mogelijkheid om de hoogtetolerantie van eenpersoonte evaluerenis het simuleren van vliegomstandighedenwaarbij het eÍïect
van een verlaagde PuOz,aanwezig op grote
hoogte, kan bestudeerdworden. Er zijnmomenteel twee onderzoekengekenddie dezespecifreke
omstandighedenscheppen,namelijk metingen
gebaseerdop de puOzin een hypobarekamer of
metingen door inademing van 15,1oÁzuurstof.
De idealetest ter evaluatievan hoogtetolerantie,
namelijk de blootstelling aan hypoxie in een
hypobare kamer, wordt zelden uitgevoerd. De
andere test is de ,,High Altitude Simulation
Têst" (HAST), beschrevendoor Gong et al., die
kan uitgevoerd worden in een longfunctielaboratorium (12). Hierbij verondersteltmen dat de
geïnduceerdehypoxie op zeeniveaude hypobare
hypoxie op grote hoogte weerspiegelt.Een persoon dient gedurende20 minuten een gasmengsel bestaandeuit l5.l% zuurstof in stikstof,

overeenkomstig de partiële zuurstofspanning
op 2.438m, in te ademenvia een masker (of in
een plethysmograaf).Tijdens de proef worden
de zuurstofsaturatie, de arteriële zuurstofspanning en het elektrocardiogram gevolgd. Eventueel kan dezetest gecombineerdworden met een
inspanningsproeftot 20-30 Watt, vergelijkbaar
met de lichte fysieke inspanningen,zoals wandelen naar het toilet, tijdens een vlucht. Het
effect van extra zuurstoftoediening kan gemeten
worden, wat van belang kan zijn bij personen
met ernstige hypoxie en/of neiging tot CO2retentie(16).
Wanneer de puO2 of de zuurstofsaturatie
(SuOz)tijdens de HAST daalt tot respectievelijk
minder dan 50 mmHg of 85%, is zuurstoftoediening tijdens het vliegen aanbevolen.Supplementaire zuurstof wordt overwogenzo de puOz
tussen 50 en 55 mmHg bedraagt. De HAST
houdt echtergeenrekeningmet de duur van de
vlucht noch met de specifieke cabineomstandigheden, waardoor de voorspellendewaarde
van dezetest zijn beperkingen heeft.
Het gebruik van een hypobare zuurstofkamer of de HAST om te bepalenof eenpersoon
tijdens de vlucht al dan niet extra zuurstoftoediening nodig heeft, veronderstellenvoor een
arts bepaalde logistieke investeringen.Meer
praktisch en klinisch bruikbaar z11nde gewone
zuurstofsaturatiemeting en de 50-meter-wandeltest.De aanbevelingengebaseerdop de gemeten zuurstofsaturatie op zeeniveau worden
samengevatin tabel l.Deze aanbevelingenworden door veleartsengehanteerden zijn gestoeld
op klinische,niet-gerandomiseerdestudiesen op
expertadvies(10). Momenteel ontbreken echter
goede studiesdie het gebruik van de 5O-meterwandeltestvoor de bepaling van de noodzaak
tot extra zuurstoftoediening tijdens de vlucht

TABEL ]
Richtlijnen betreffendede indicatie voor supplementairezuurstoftoedieningtijdens de vlucht op basis van een
(10).
screeningstest
Screeningstestresultaat

Aanbeveling

Sao2l > 95%
SuO292 - 95oÁen geen risicofactoren2
SoO292 - 95o/oen risicofactoren2
SuO2< 92nÁ

Geen supplementaire zuurstof nodig
Supplementaire zuurstof aangewezen?Grensgeval;HASTj aangewezen
Supplementaire zuurstof tijdens vlucht
Supplementaire zuurstof tijdens vlucht

1: SuO2op zeeniveauin basale omstandigheden;2: Risicofactoren: hypercapnie, FEVI < 50oÁvan voorspelde waarde, restrictief longlijden, cardiovasculaire aandoeningen, reis minder dan 6 weken na een acute opstoot van chronisch long- of
hartlijden; 3: HAST: ,,High Altitude Simulation Test"
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bewijzen.Naar analogiemet de 6- en l2-minuten-wandeltest,kan dezetest evenweleen ruwe
weergavezljn van de cardiorespiratoire reserve
(namelijk de mogelijkheidtot het opdrijven van
het minuutvolume en het cardiale slagvolume).
De 50-meter-wandeltestzou tevensde stressvan
additionele hypoxie tijdens de vlucht in rust
simuleren.

Pulmonale infecties

Personenmet een actieve of besmettelijke
respiratoire infectie zijn nrel vlieggeschikt daar
het overdragen van infectieziekten tijdens de
vlucht mogelijk is. Tot op hedenwerden 7 gevallen van besmettingdoor Mycobacteríumtuberculosistijdens een vlucht gemeld aan de Centers
for DiseaseControl in de VS. Slechtsin 2 rapporten was er evidentie voor conversievan de
tuberculinehuidtest( 10). De WereldgezondheidsSpecifieke omstandigheden
organisatievereist 3 negatieveauraminekleurinIn onderstaandesectie besprekenwe een gen onder adequatetuberculostaticatherapieof
aantal respiratoire aandoeningen met mo gelijke een negatievecultuur, alvorens een persoon met
tuberculoseniet meer als besmettelijk te verklaverwikkelingentijdens luchttransport (6).
ren. In 1979 werd een influenza-uitbraak gerapporteerd in eenvliegtuig waarbij passagiersop de
Astma en COPD
vlieghavengedurende3 uur in een vliegtuig met
een uitgeschakeld ventilatiesysteem moesten
Astma vormt geencontra-indicatievoor vlieg- wachten.Tiansmissievan mazelenwerd eveneens
rcuentewij het eenernstigen labiel astmabetreft. beschreven.Er zijn onvoldoendeaanwijzingen
Zelfs bij eengoed gecontroleerdastma raadt men dat het ventilatiesysteemverantwoordelijk zou
aan de inhalatiemedicatie in de handbagage te zijn voor het bevorderenvan het verspreidenvan
(de zoge- infectieuze agentia tijdens een vlucht. Lucht
bewaren(10). De inhalatiespuitbusjes
naamde ,,puffers"), bewaard in de handbagage, wordt in een vliegtuig tussende 5 à 29 keer per
zijn voldoende bestand tegen drukverandering uur ververst en afhankelijk van het ventilatiesysnaar cabinehoogte.Dit geldt waarschijnlijk niet teem wordt24 à 66oÁvande lucht opnieuw opgewanneerze bewaardworden in de bagageruimte, nomen. Deze ventilatiesystemenbeschikkenover
waar het drukverschil nog groter is.
filters die regelmatigdienenvervangente worden.
Besmettingtijdens de vlucht zou dan ook eerder
Voor COPD geldendezelfderegelsals voor
bepaald zijn door de expositieduur (lang) en de
astma. Een radiografie van de thorax kan in
sommige gevallen verdedigd worden, gelet op
afstand tusseneen persoon en de besmettingshet reële risico van een pneumothorax bij de bron (meestalverspreidingvia dropleQ(19).
aanwezigheidvan een bulla. Supplementaire
zuurstof wordt aanbevolenvolgens de bovenstaande richtlijnen, hoewel ondanks lage zuur- Pneumothorax
stofspanningenrelatief weinig symptomenworEen geslotenpneumothorax vormt een absoden genoteerd,weliswaar bij stabielepatiënten
zonder comorbiditeit (18). Bijkomenderisico- lute contra-indicatievoor een vliegreis.Echter,
factoren zoals roken, inspanning en slapendie- personenmet eenvia een Heimlich-klepsysteem
gedraineerdebestaandepneumothorax mogen
nen tijdens de vlucht vermedente worden.
wel vliegen. Er geldt een vliegverbodvan minstens2, meestal 6 weken na een definitieve chiBronchiëctasieënen mucoviscidose
rurgischebehandeling(d.w.z. thoracotomie) en
resolutievan de pneumothorax. Het vliegverbod
Personenmet bronchiëctasieënof mucovis- na een andere behandelingsmethode(thoracocidose worden aangeradenom het ophoesten scopischepleurodeseof chemischepleurodese
van secretiesgedurende de vliegreis te bevor- via een thoraxdrain) bedraagtminstens6 weken.
deren om respiratoire infecties te vermijden. Het recidiefrisicona eenniet-chirurgischebehanDe medicatie wordt in de handbagagebewaard, deling is groter, voornamelijk tijdens het eerste
voldoendehydraterenis nodig. Specifiekeadem- jaar en bij onderliggendlonglijden. Tijdens de
halingsoefeningenkunnen zinvol zijn tijdens een vlucht is de kans op een recidief van een op een
juiste wljze behandeldepneumothoraxminimaal.
langetussenstop(10).
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Het is evenmin duidelijk of vliegen het optreden
van een recidief in de hand zou werken (10).

Trombo-embolie
Een vliegreis kan een verhoogd risico van
het ontwikkelen van een veneuzetrombo-embolie inhouden door het induceren van de door
Virchow beschreventriade van factoren, zijnde
veneuzestase,vaatwandbeschadigingen hypercoagulabiliteit (20). Bovendien wordt een verband gesuggereerdtussen het optreden van
ernstige longembolie na een vliegreis en de
vluchtduur (21). Het in acht nemen van pretij ventievehoudings- en bewegingsmaatregelen
dens lange vluchten wordt aangeraden,hoewel
het nuteffect hiervan niet bewezenis. Naar analogie met de ,,Pulmonary Embolism Prevention"
(PEP)-trial wordt het preventief gebruik van een
lage dosis acetylsalicylzuur aangeraden (22).

Andere aandoeningen
Voor interstitieellonglijden en neuromusculaire aandoeningengeldende algemenerichtlijnen. Er zijn onvoldoendegegevensbetreffende
meer specifiekadvies.

Praktische beschouwingen
De vliegtuigmaatschappljwenstminstens48
uur vóór vertrek op de hoogte te worden
gebracht van de specifiekevereisten,zoals zrtrrÍstoftoedieningtijdens de vliegreis.Een medisch
attest waarop de diagnose staat vermeld, de
vlieggeschiktheid van de betrokkene wordt
bevestigd en de vereiste reisomstandigheden
(bv aantal liter zuurstof per minuut en de duur)
worden omschreven,is noodzakelijk. De arts
dient specifiek te vermelden dat hij de vliegtuigmaatschappij de goedkeuring geeft de
patiënt te vervoerenop 2.438 m hoogte. Sommige maatschappljenstellen een gestandaardiseerdformulier ter beschikking.De kostenvoor
bovenbeschrevenspecifiekevereistentijdens een
vliegreis kunnen van maatschappij tot maatschappijwisselenvan 65 euro tot 1.500euro.
De persoonzelf is verantwoordelijkvoor het
organiserenvan supplementairezuurstofvoorziening tijdens het overstappen tussen twee
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vluchten en op de plaats van bestemming.
Indien deze tussenlandinggebeurt tussen twee
vluchten v an eenzelfdevlie gtui gmaatschapptj,
kan dit, meestal tegen betaling, wel door de
maatschappijworden geregeld.Het gebruik van
eigenzuurstofcilindersen zuurstofconcentratoren is niet toegestaantijdens de vlucht. Er is wel
eenmogelijkheid om dezeleegmee te nemenen
te laten vullen op de plaats van bestemming.
Dit kan afgesprokenworden met de zuurstofleverancierdie de zuurstofcilinders of zuurstofconcentratorenaan de patiënt thuis levert.

Besluit
Reizen met het vliegtuig vereist fysiologische compensatiemechanismen,die bij personen met een longziekte onvoldoendekunnen
zijn. Vliegreizen houden voor deze personen
aldus een potentieel risico in. Een grondig
medisch nazicht vóór vertrek is raadzaam in
een dergelijkesituatie.
Ter evaluatie van de hoogtetolerantie is
de ,,High Altitude Simulation Test" (HAST)
de standaardmethode,doch geziende logistieke
vereisten wordt deze test weinig gebruikt.
Een spirometrie met diffusiecapaciteitsmeting,
een bloedgas-en eenzuurstofsaturatiemetingin
rust laten de klinische practicus ook toe de vlieggeschiktheidvan eenpersoon met eenlongziekte
en de indicatiestellingvoor supplementairezrtuÍstoftoedieningen/of andere specifiekemaatregelen tijdens de vlucht in te schatten.

Abstract
Are my lungs suited for air travel?
Recently air travel has become a common
mode of travelling amongst young as well as
elderly people. However, one does not always
realizethat flying at high altitude imposesstress
upon the organism. The hypobaric conditions
during a commercial flight induce physiological
compensation mechanisms.In healthy people
these changesremain unnoticed. Personswith
a respiratory disorder might have an impaired
ability to compensate and for the latter flying
Therefore,a precan havemajor consequences.
flight medical assessmentis recommendedfor
personswith a lung disease.

In this review we discussthe recommen- the indications for additional medical requidations for a clinical pre-flight assessment rements during a commercial flieht aÍe
of a person with a lung disease.Furthermore, described.
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