Checklist voor de aanvraag om bijstand
Algemeen
Uw naam:
Uw telefoonnummer:
Uw mailadres:
Naam van uw reisagentschap (facultatief):
Naam van uw touroperator (facultatief):
Uw vertrekdatum:
Uw terugkeerdatum:
Informatie over de vervoerder
Naam van de vervoersfirma:
Nummer van de vlucht / van het ticket / van de boot / van de trein heenreis:
Nummer van de vlucht / van het ticket / van de boot / van de trein terugreis:
Informatie over de bijstandsnoden
Wat is uw handicap / uw mobiliteitsprobleem?
Medische term handicap of beschrijving
Kunt u trajecten van minder dan 500 meter zonder bijstand afleggen?
Misschien heeft u niet heel de tijd nood aan bijstand, maar enkel voor de langere trajecten.
Detailleer uw antwoord
Kunt u zonder bijstand trappen opgaan en afdalen?
Kunt u zonder bijstand aan boord van een autobus/autocar gaan?
Kunt u alleen en zonder bijstand rondwandelen of reizen in onbekende plaatsen?
U kunt bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn en een onbekende plaats kan voor u een probleem
vormen of u kunt verward zijn in onvertrouwde plaatsen.
Detailleer uw antwoord indien nodig
Kunt u alleen rechtstaan uit uw stoel en alleen gaan zitten?
Wil u uw eigen rolstoel meenemen?
Wat zijn de afmetingen van de rolstoel? (hoogte, lengte, breedte en gewicht)
Wat zijn de bijzondere kenmerken van de rolstoel? (opvouwbaar, niet-opvouwbaar, ...)
Is de rolstoel uitgerust met batterijen?
Zo ja, welk soort batterij?
(Gelbatterijen, droge batterijen, lekvrije vloeibare batterijen, vloeibare batterijen of batterijen die
kunnen lekken, lithiumbatterijen)
Is de batterij uitneembaar?
Heeft u een rolstoel nodig om u naar de toiletten aan boord van het vliegtuig/de boot /de autocar
/ de trein te begeven?
Het personeel van de vervoerder is niet gemachtigd om u bij te staan in bepaalde activiteiten. Als u
bepaalde activiteiten niet in uw eentje kunt, dan kan het zijn dat u moet reizen met begeleider.
Ondervindt u moeilijkheden om mogelijk belangrijke informatie te zien, te horen of te begrijpen?
Reist u met begeleider? Kan deze begeleider u bijstand verlenen?
Heeft u medische hulpmiddelen nodig? Welke?
Moet u medicijnen innemen? Moet u deze medicijnen tijdens uw reis (traject) innemen?

Als dit het geval is, moet u zich informeren om te weten of u een medisch attest nodig heeft en of er
een toelating nodig is voor het buitenland (bepaalde landen). Gels, vloeistoffen en medicijnen
kunnen aan veiligheidsrestricties zijn onderworpen, zeker op luchthavens, informeer u dus vooraf.
Heeft u zuurstof nodig?
Zo ja, welke soort?
Wil u uw eigen draagbare zuurstofconcentrator (COP) meenemen? Welke batterijen heeft dit
toestel?
Wil u uw eigen zuurstofflessen meenemen? Wat is het gewicht ervan?
Wil u een CPAP-apparaat (continue overdrukventilatie) meenemen? Welke batterijen heeft dit
toestel?
Overige?
Kunt u in geval van nood voor uzelf instaan?
Kunt u zelfstandig uw medicijnen innemen?
Is het beter voor u om tijdens de reis vlakbij de toiletten te zijn?
Reist u met uw hulpdier?
Heeft u nood aan speciale voorzieningen?
Bijvoorbeeld een aangepaste kajuit (op boten), toegankelijk zonder lift.
- een bereikbare telefoon
- een koelkast voor het bewaren van medicijnen?
- een tv met ondertiteling
- een gelijkvloerse douchetoegang
- een aanpasbaar bed?
- overige
Moet u om medische redenen een speciaal dieet volgen?

