Beste (kandidaat) piloot,
Bedankt voor uw keuringsafspraak bij ons.
Zorgt u ervoor dat u vóór de keuring in staat bent op de praktijk te kunnen plassen in een
door ons verstrekte urinebeker voor urineonderzoek (mag niet van huis zijn).
Komt u 15 minuten voor uw afspraak, om rustig in de wachtkamer te zorgen voor een
optimale bloeddrukmeting tijdens de keuring.
Voor uw vliegmedische keuring dient u het volgende mee te nemen:
• Geldig identiteitsbewijs: paspoort of ID-kaart (rijbewijs geldt niet)!
• Vliegbrevet en oude medical certificate (voor piloten), geldt niet voor aspirant piloten
• Vooraf volledig ingevulde medische verklaring (application form) van de website
• Actuele medicijnlijst van uw apotheker (indien u medicijnen gebruikt)
• Brieven van huisarts of medisch specialisten indien u onder behandeling bent of bent
geweest van een arts of medisch specialist. Ook operaties in het verleden zijn van
belang. Zonder overleg van doktersbrieven, correspondentie, loopt de afhandeling
van uw keuring vertraging
• Een tabel van recente bloeddrukmetingen of ABPM (24-uurs bloeddrukmeting) van uw
(huis)arts, indien u bekend bent met hypertensie (systolisch ≥160 en/of
diastolisch≥95=afkeuring)
• Brillen, contactlenzen en brilrecepten (van recente datum). Indien u contactlenzen
draagt neem uw contactlensdoos en -vloeistof mee en tevens uw reserve bril
• Vliegclub ledenpas of recente nota (om in aanmerking te komen voor 10% korting)
Indien u niet over alle relevante gegevens beschikt voor de keuring, kan uw medical
certificate mogelijk niet worden afgegeven. Probeer dit in uw belang te voorkómen.
Het zou kunnen zijn dat meer nodig is om mee te nemen. Lees graag de tekst op de
website goed door over de keuring. Er zijn enkele verschillen tussen klasse 2 (PPL-SEP) en
LAPL (PPL-MLA, GPL, BPL, drone pilot) keuringen.
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