
Stichting Fly Aware is een non-profit 
stichting, een kennis- en informatiecentrum 

voor bemanning, frequent flyers en 
professionals uit de gezondheidszorg. 

Wij geven tips om zo fit en gezond mogelijk te 
blijven. Voor mensen met klachten na het 

vliegen bieden wij informatie, ondersteuning 
en advies. 

Daarnaast maken wij ons sterk voor 
erkenning van het Aerotoxic Syndrome als 
beroepsziekte en voor verbetering van de 
luchtkwaliteit aan boord van vliegtuigen. 

www.flyaware.nl 

info@flyaware.nl 

volg ons op Facebook en Twitter 

Prof. Bronkhorstlaan 10 
Gebouw 110 

3723 MB  Bilthoven 

Risicobeperking mogelijk? 

Absoluut! Zorg voor een geschikt masker in 
je handbagage, daarmee filter je een groot 
deel van de verontreinigde cabinelucht uit. 

Deze maskers zijn compact en zelfs 
verkrijgbaar in hippe kleurtjes. Die investering 

is je gezondheid en die van je reisgenoten 
zeker waard.  

Zet dit masker in ieder geval op bij het starten 
van de motoren, het opstijgen en de landing. 

Vooral tijdens veranderingen van het 
ingestelde motorvermogen is de kans op 

cabinelucht vervuiling het grootst. 

Waar te bestellen? 

www.flyaware.nl/preventie 

Kans op verandering? 

Stichting Fly Aware is regelmatig in contact 
met overheid, vakbonden, medici in binnen- 

en buitenland en onze (internationale) 
partners. Samen spannen wij ons in voor 

filters en detectieapparatuur op de bestaande 
vloot en erkenning van het Aerotoxic 

Syndrome als beroepsziekte. 

Je wilt verandering? 

Steun dan ons intensieve vrijwilligerswerk 
met een bijdrage. Alleen met jouw steun 
kunnen we ook in de toekomst dit werk 

voortzetten! 

Hoe?  

via  
https://www.flyaware.nl/steun-

stichting-fly-aware/ 
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Ons Fly Aware team? 

- Drs.John Midavaine (voorzitter), sportarts, 
orthomoleculair gespecialiseerd. Met zijn 
focus op de verbetering van gezondheid is 
hij in aanraking gekomen met patiënten met 
een flink aantal vlieguren die een antwoord 
zoeken voor de aanpak van hun 
neurologische klachten. 

- Ap van de Kraats (penningmeester), Captain 
B747. Na ruim 36 jaar vliegen kwam zijn 
carrière in 2014 abrupt ten einde vanwege 
gezondheidsklachten, zoals genoemd bij 
het Aerotoxic Syndrome. 

- Annie de Vries (secretaris), echtgenote van 
Ap en inmiddels ervaringsdeskundige. 
Onderhoudt contacten met een wereldwijd 
netwerk van experts op dit gebied.  

Waarom Stichting Fly Aware? 

Omdat er zowel bij bemanningen als 
passagiers veel te weinig bekend is over de 
gevolgen van verontreinigde cabinelucht. 
Wij willen voorkomen dat iedereen die dit 

ervaart opnieuw op zoek moet naar 
antwoorden voor deze mysterieuze 
gezondheidsklachten. De kans op 

misdiagnose is groot, wat helaas vaak 
resulteert in mis-medicatie. Een vergiftiging 

door organofosfaten wordt vaak niet 
(h)erkend. 

Neem contact met ons op voor uitvoerige 
informatie. Met de expertise van ons team en 
ons grote netwerk helpen wij je graag weer op 

weg naar een goede gezondheid. 

Klachten na vliegen? 

Cockpit- en cabinepersoneel, maar ook 
frequent flyers verblijven vaak (soms 
dagelijks en langdurig) aan boord van 
vliegtuigen. Regelmatig zien we dat er 
gezondheidsklachten optreden. Ook 

vakantiegangers komen nogal eens thuis met 
lichamelijke klachten na hun vliegreis. Deze 
worden vaak toegeschreven aan jetlag, air-
conditioning, rondgaande virussen of iets 
dergelijks. Maar is dat wel de werkelijke 

oorzaak? Zorg dat je op de hoogte bent van 
de gezondheidsrisico’s die het vliegen met 

zich meebrengt. 

Deze klachten worden mogelijk veroorzaakt 
doordat de “verse lucht” voor de cabine en 

cockpit wordt afgetapt van de motoren. Deze 
lucht, vol met verontreinigingen uit de motor, 
komt helaas totaal ongefilterd de cabine in en 
is giftig. (De enige uitzondering hierop is de 
Boeing 787 Dreamliner, waar de verse lucht 

niet van de motoren wordt afgetapt). De 
klachten zijn feitelijk het directe gevolg van 

vergiftiging door organofosfaten. 

Men noemt dit ook wel  
Aerotoxic Syndrome 

Herkent u de volgende klachten? 

• Extreme vermoeidheid 
• Hoofdpijn 
• Geheugenverlies 
• Concentratieverlies 
• Spierzwakte 
• Tremoren 
• Onscherp zien 
• Misselijkheid 
• Vertigo 
• Duizeligheid 
• Tinnitus (oorsuizen) 
• Hoesten 
• Keelpijn 
• Diarree 
• Oogirritatie 
• Koude handen en voeten 
• Ademhalingsproblemen 
• Hartproblemen 

Heb je gevlogen en herken je een of meerdere 
symptomen, wil je meer informatie? 

Neem contact op met ons via: 

info@flyaware.nl  

of via een privébericht op Facebook 

https://www.facebook.com/FlyAware/ 
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