Met het vliegtuig:

de nieuwste maatregelen
De terroristische aanslagen èn drugssmokkel
hebben ervoor gezorgd dat controles op
vliegvelden enorm zijn aangescherpt. Ook
vakantiegangers hebben hiermee te maken.
Daarnaast is – voorlopig nog op papier – de
service aan mensen met een verminderde
mobiliteit enorm verbeterd als gevolg van
een Europese verordening. Met de vakanties
in het vooruitzicht tijd voor een overzicht: wat
zijn de belangrijkste veranderingen op de
vliegvelden?

Daarbij wordt een opname gemaakt van het hele lichaam.
Het is verstandig om voorafgaand aan de controle met de
bodyscan uit te leggen dat u een stoma heeft. De douanebeambte is dan in elk geval voorbereid.
Bij de normale controle door een detectiepoortje kan het
nodig zijn om u te fouilleren. Stuit de beambte dan op een
stomazakje en is hij of zij van tevoren niet geïnformeerd,
dan kan dit vervelende situaties opleveren. U kunt altijd
vragen in een afzonderlijke ruimte gefouilleerd te worden,
zodat u rustig uitleg kunt geven. Een verklaring met uitleg
over uw stoma kunt u opvragen bij uw stomaverpleegkundige of arts. Zonodig kunt u zelf informatiemateriaal meenemen voor extra uitleg.

Tot enkele jaren geleden waren het scanapparaat voor
bagage en het detectiepoortje de enige middelen die een
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Handbagage onder de loep
De nieuwe regels voor handbagage gelden voor vloei-

worden verzegeld en dient dit tijdens de gehele reis te
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blijven. Bij deze zak moet een aankoopbewijs kunnen
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scheerzeep, haargel, lipgloss, gezichtscrèmes, mascara
en vloeibare lippenbalsems.

Als u in Parijs overstapt tussen de luchthavens Parijs-
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luchthavens gratis doorzichtige plastic zakken uitgereikt.
Op bovenstaande regels gelden twee uitzonderingen:
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