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Verzoekschrift 0149/2003, ingediend door Frank Harvey (Britse nationaliteit), over 
veneuze trombose  ten gevolge van vliegreizen)

Verzoekschrift 0433/2003, ingediend door Brenda Wilson (Britse nationaliteit), namens 
“Victims of Air Related DVT Association (VARDA)”, gesteund door één 
medeondertekenaar. over diepveneuze trombose (DVT)

1. Samenvatting van de verzoekschriften

0149/2003 - Rekwestrant verklaart dat hij bezorgd is over de gevaren die verbonden zijn aan 
het reizen per vliegtuig, bijvoorbeeld veneuze trombose en bacteriën in de lucht van 
vliegtuigcabines ten gevolge van onvoldoende filtering. Rekwestrant verzoekt het Europees 
Parlement onmiddellijk actie te ondernemen om de luchtvaartpassagiers te beschermen.

0433/2003 - Rekwestrante pleit, onder verwijzing naar twee sterfgevallen die volgens haar het 
gevolg zijn van DVT, voor betere informatie over DVT, dat soms ook het 
“toeristenklassesyndroom” wordt genoemd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 oktober 2003 en 28 november 2003. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 januari 2004

De Commissie neemt het probleem van de diepveneuze trombose (DVT) en het eventuele 
verband met reizen per vliegtuig zeer ernstig en deelt de verontrusting van VARDA in dezen. 
Momenteel is weinig bekend over het verband tussen DVT en luchtvervoer en om antwoord 
te krijgen op de vraag in welke mate DVT verband houdt met vervoer per vliegtuig, financiert 
de Commissie momenteel samen met de regering van het Verenigd Koninkrijk een 
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onderzoekprogramma onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie ter evaluatie en 
kwantificering van het verband tussen reizen per vliegtuig en DVT. De resultaten zullen 
worden gepubliceerd in een eindverslag, dat naar verwachting medio 2005 beschikbaar komt, 
zij het dat al eerder voorlopige resultaten worden verwacht.

Bij wijze van preventieve maatregel heeft Commissaris Loyola DE PALACIO de 
luchtvaartmaatschappijen in een brief van januari 2001 dringend verzocht hun passagiers op 
de hoogte te stellen van het eventuele optreden van DVT tijdens lange vluchten en van 
maatregelen die kunnen worden genomen. Als gevolg hiervan is een aantal 
luchtvaartmaatschappijen op eigen initiatief reeds ertoe overgegaan de passagiers te 
waarschuwen voordat zij instappen en/of advies te verstrekken tijdens de vlucht (folders, 
video's en in boordtijdschriften uiteengezette oefeningen).

Mocht de Commissie vóór afronding van het huidige onderzoek wetenschappelijke bewijzen 
ontvangen van [een verband tussen] luchtvervoer en DVT, dan zal zij onmiddellijk bezien op 
welke wijze dit, via raadpleging van alle betrokken partijen,  op adequate wijze kan worden 
medegedeeld aan passagiers, luchtvaartmaatschappijen en gezondheidsdiensten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 mei 2005.

'Aangezien de Commissie er bijzonder belang aan hecht of er een verband bestaat tussen 
reizen per vliegtuig en de ontwikkeling van diepveneuze trombose (DVT), heeft ze een twee 
jaar durend onderzoek naar deze kwestie gecofinancierd onder auspiciën van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het onderzoek ging op 1 januari 2003 van start.

Het door de WHO op te stellen eindverslag wordt voor het einde van het eerste semester van 
2005 verwacht.

De Commissie is verheugd dat ze de resultaten van de wetenschappelijke vraagstukken die in 
het kader van het eind 2004 afgeronde onderzoeksprogramma, ter sprake kwamen, nu reeds 
aan het Europees Parlement kan meedelen. Bovendien sloot het Ministerie van Transport van 
het Verenigd Koninkrijk (DfT) op het einde van 2002 contracten met de 
Wereldgezondheidsorganisatie, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit van 
Leicester en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

De volgende gebieden zijn aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen, zoals vermeld 
in het WRIGHT (WHO Research into Global Hazards of Travel)-protocol:

1. Monitoringonderzoek onder frequente luchtvaartpassagiers,
2. Cohortonderzoek (een vorm van longitudinaal onderzoek dat in de geneeskunde en 
de sociale wetenschappen wordt gevoerd) onder professionele reizigers,
3. Onderzoek voor, tijdens en na immobiliteit van reizigers,
4. PILOT-onderzoek (Pilots and the Incidence in Long and medium distance flights Of 
Thrombosis – Piloten en de Invloed van Lange- en middellangeafstandsvluchten op 
Trombose) onder Nederlandse piloten,
5. MEGA-onderzoek (Multiple Environmental and Genetic Assessment –
Meervoudige milieueffectbeoordeling en genetische evaluatie).
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De Commissie is het er volkomen over eens dat het een noodzakelijke voorzorgsmaatregel is 
passagiers te waarschuwen voor het risico op DVT als gevolg van luchtvervoer, en heeft er 
vier jaar geleden bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen in een schrijven op 
aangedrongen dat hun leden snel zouden optreden om deze risico's te beperken. Sindsdien 
heeft een aantal luchtvaartmaatschappijen initiatieven genomen om de passagiers te 
informeren over de risico's, factoren die de kans op DVT verhogen en preventieve 
maatregelen om de kans op DVT tijdens de vlucht te verminderen.

De Commissie zal bij ontvangst van het eindverslag van de WHO de Commissie 
verzoekschriften hiervan onverwijld in kennis stellen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006.

In de vorige versie van verzoekschriften 149/2003 en 433/2003, meldde de Commissie dat zij 
de Commissie Verzoekschriften zal informeren, zodra zij beschikt over het definitieve rapport 
van de WHO, wat de aanzet heeft gegeven tot dit project.

De Commissie heeft een tweejarige studie, genaamd WRIGHT (World Health Organisation 
Research Into Global Hazards of Travel) mede gefinancierd, welke eind 2004 is afgerond. Tot 
dusver heeft de Commissie nog geen enkel officieel rapport ontvangen.   Hierdoor is de 
Commissie niet bij machte om de in oktober 2005 opgestelde concept-eindresultaten van 
WRIGHT publiekelijk te verspreidenfn.

Echter, gezien het belang wat de Commissie hecht aan dit onderwerp, zal zij enkele 
kernanalyses en –resultaten van de WRIGHT-studie doorgeven aan het Europees Parlement

Het project is opgezet als een serie met elkaar in verband staande studies met als doel te 
bepalen of het risico van DVT toeneemt door het reizen per vliegtuig (omvang van dit risico, 
effect van andere factoren en causale mechanismen).

De gezamenlijke resultaten van deze groep studies biedt een consistent beeld, in 
overeenstemming met eerdere medische literatuur over vliegtuigtrombose.  In feite bevestigen 
de epidemiologische studies nu dat langdurig in dezelfde houding zitten een risicofactor is.  
Dit risico beperkt zich niet tot vliegreizen maar betreft ook andere manieren van reizen. 
Omdat het risico bij vliegreizen echter hoger is, kan het relatieve gebrek aan zuurstof een rol 
spelen. Deze studies bevestigen dat hoe langer de reis duurt, hoe groter het risico is. Meerdere 
vluchten in een korte periode geven waarschijnlijk hetzelfde verschijnsel weer. Het onderzoek 
oordeelt dat alle vormen van vervoer, waarbij 4 uur of langer wordt gereisd, leiden tot een 
verhoogd risico op de vorming van bloedklonters in de aderen van de benen.

Bovendien is bij een studie onder vliegtuigpassagiers één geval van DVT gevonden op alle 
6000 vluchten die 4 uur of langer duurden. Echter, in alle incidenties van DVT, aan reizen 
gerelateerd of anderszins, blijkt slechts 1% van de gevallen fataal te zijn (elk jaar komt DVT 
voor bij ongeveer 1 op de 2000 mensen van de totale bevolking, oplopend van minder dan 1 
op de 3000 bij mensen onder de leeftijd van 40 jaar, tot 1 op de 500 bij mensen ouder dan 80 
jaar). 

Het advies dat gegeven zou kunnen worden, bestaat uit eenvoudige maatregelen die 
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passagiers tijdens de vlucht kunnen nemen, om zo de mogelijke risico’s te verlagen. 
Aanbevolen wordt om elk half uur oefeningen te doen, zoals het buigen en strekken van de 
benen, voeten en tenen terwijl men zit. Verder wordt aangeraden om, waar mogelijk, op te 
staan van de zitplaats en in de cabine of de wagon rond te lopen. Passagiers zouden er 
eveneens voor moeten zorgen dat zij veel water drinken.

Op verzoek van het geachte Parlementslid Arlene MCCARTHY, had de Commissie een 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van VARDA (Victims of Air Related DVT Association) 
en Parlementslid MCCARTHY op 21 februari 2006. Vice-President BARROT heeft eveneens 
geantwoord op correspondentie over hetzelfde onderwerp van het geachte Parlementslid 
James ELLES in de maand juli 2006.


