Check list voor het reizen met zuurstof
1. Voordat u op reis gaat of een reis boekt

□ Heeft u bij uw behandelend arts gecheckt of u fit genoeg
genoeg bent om te reizen?
TIP: Neem
eem uw vakantieplannen mee en bespreek deze tijdig met uw arts.

□ Heeft u een recente medische verklaring verkregen van uw behandelend arts?
□ Heeft u de polisvoorwaarden van uw reisverzekering gecheckt?
□ Heeft u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering gecheckt?
g
→ LET OP: Levering
evering van zuurstof op een vakantieadres in het binnenland wordt volledig
vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding voor het leveren van zuurstof op uw
vakantieadres in het buitenland verschilt sterk per zorgverzekeraar en wordt niet
ni of slechts
gedeeltelijk vergoed!
TIP: neem contact op met onze klantenservice voor advies op telefoonnummer 040 - 2503502
en raadpleeg of download onze folder “Op reis met zuurstof” via onze website:
www.vitalaire.nl

2. U heeft uw bestemming
mming en verblijf bepaald

□ Is de accommodatie geschikt voor het gebruik van zuurstof en heeft deze een goede toegang
voor uw leverancier met het oog op het leveren en het ophalen van uw zuurstofvoorziening?

□ Heeft u toestemming van de hoteleigenaar, campingcampin of parkbeheerder voor het plaatsen van
de zuurstofvoorziening voorafgaand aan uw komst en het gebruik hiervan gedurende uw
verblijf?

□ Heeft u alle contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) van de contactpersoon op
uw accommodatie, waarmee uw leverancier
leverancier contact op kan nemen voor het leveren van uw
zuurstofvoorziening voorafgaand aan uw verblijf?

□

Indien u in het buitenland verblijft, heeft u dan vooraf geregeld dat een geschikte
zuurstofvoorziening aanwezig is op de plaats van bestemming?
TIP: Neem
m contact op met onze klantenservice voor een offerte en/of advies op telefoonnummer
040 - 2503502

□

Heeft u met uw behandelaar besproken of u nog aanvullende (draagbare)

zuurstofvoorzieningen nodig heeft op uw vakantiebestemming?

3. U heeft bepaald hoe u naar uw bestemming reist

□

Heeft u met uw behandelaar besproken of u nog aanvullende (draagbare)
zuurstofvoorzieningen nodig heeft gedurende de reis naar uw vakantiebestemming toe?
→ LET OP: Neem
eem voldoende zuurstof(reserve) mee te voor eventuele vertragingen
gedurende uw reis!

□

Indien u gebruik maakt van een (mobiele) concentrator tijdens de reis en/of op uw
bestemming, heeft u de stroomvoorziening gecheckt (stekkers en voltage)?
TIP: Denk aan een reisstekker
ekker bij gebruik van een concentrator in het buitenland

U reist per auto

□

Heeft u de maatschappij van uw autoverzekering geïnformeerd dat u een beperkte
hoeveelheid zuurstof en/of concentrator voor eigen gebruik vervoert?

□

Denkt u eraan dat
at u de zuurstofvoorziening veilig vastmaakt in de auto en voldoende

ventileert tijdens het gebruik van de voorziening in de auto?

U reist per trein, boot of bus

□

Heeft u vooraf uw reismaatschappij geïnformeerd dat u uw zuurstofvoorziening moet
gebruiken gedurende de reis (en toestemming verkregen)?

□ Heeft u gecheckt of uw reismaatschappij u assistentie kan verlenen indien nodig?
TIP: Er zijn organisaties die speciale (boot)reizen organiseren, waarbij zuurstofvoorzieningen en
medisch personeel
neel al aanwezig zijn.

U reist per vliegtuig

□

Heeft u een recente medische verklaring (fit-to-fly
(
verklaring) verkregen van uw
behandelend arts? → LET OP: vergeet u niet deze verklaring mee te nemen in uw handbagage!

□

Heeft u uw behandeld arts
arts nog gevraagd of u aanvullende zuurstof nodig heeft
gedurende de vlucht en/of op uw vakantiebestemming indien deze zich in een hoger gelegen
gebied bevindt?

□

Heeft u de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot
zuurstofvoorzieningen gecheckt?
echeckt?

□ Heeft u vooraf uw luchtvaartmaatschappij geïnformeerd dat u zuurstof moet gebruiken
gedurende het verblijf op de luchthaven en tijdens de vlucht?

□

Denkt u er aan dat u bij de luchtvaartmaatschappij checkt of zij u assistentie kunnen
verlenen indien nodig voor en tijdens de vlucht?

VitalAire wenst u een onbezorgde reis
en een fijne vakantie!

