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Linde Homecare Belgium
Quai de marche en Pré 2, 5300 Sclayn, België
Tel. +32 70 233 824 (24 uur service) of +32 81 585 599, Fax +32 70 233 828 of +32 81 732 433
homecare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be, www.webshop-lindehomecare.be

Over Linde Healthcare Benelux
Linde Healthcare Benelux is een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg. Gespecialiseerd in 
geïntegreerde respiratoire zorg en een toegewijde leverancier van medische en medicinale gassen, 
medische hulpmiddelen en aanverwante thuiszorgdiensten aan patiënten, ziekenhuizen, 
ambulancediensten en zorginstellingen in de Benelux.

Als onderdeel van de internationale Linde Group, speelt Linde Healthcare een prominente rol in de 
patiëntenzorg. Niet alleen in zorginstellingen, maar ook in een thuiszorg omgeving. Linde Healthcare 
Benelux heeft meer dan 20 jaar ervaring in diverse specialistische therapieën voor patiënten thuis zoals 
zuurstoftherapie en behandeling van slaapapneu.

Voor meer informatie, bezoek Linde Healthcare Benelux online op www.linde-healthcare.be
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Met de auto
Gaat u op vakantie met de auto en gebruikt u sondevoeding? Dat is heel goed mogelijk. Denkt u wel aan 
de volgende zaken?

 → Zorg ervoor dat de voeding niet te warm wordt of bevriest. Zorg dat ongeopende voeding niet warmer 
wordt dan 25°C. 

 → Gaat u naar het buitenland? Zorg dan voor voldoende voorraad. Vraag eventueel een reservepomp bij 
ons aan, of zorg voor genoeg zwaartekracht trousses. 

 → Blijft u in België? Dan kunt u gewoon uw voeding op uw vakantieadres laten bezorgen. Ook voor 
storingen staan wij zoals  gewoonlijk voor u klaar. 

Met het vliegtuig
Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kunt u uw medische apparatuur en voeding meenemen zonder 
bij te betalen.* Wel dient u dit voorafgaand aan uw vlucht kenbaar te maken bij de luchtvaartmaatschap-
pij. Hierbij is het belangrijk aan te geven dat uw voeding niet mag bevriezen. De voeding wordt dan 
vervoerd in het bagageruim waar bijvoorbeeld ook huisdieren worden vervoerd. 

Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar een doktersverklaring. Hiervoor kunt u terecht bij uw behandelend 
arts. Zorg ervoor dat deze verklaring ook in het Engels opgesteld wordt. 

Ook hier geldt vervolgens:
 → Zorg ervoor dat de voeding niet te warm wordt of bevriest. Zorg dat ongeopende voeding niet warmer 

wordt dan 25°C.  
 → Zorg voor voldoende voorraad, u weet immers niet of uw voeding op uw vakantieadres beschikbaar is. 

Wij kunnen u eventueel helpen met het zoeken van een verkoopadres ter plaatse. 
 → Vraag eventueel een reservepomp bij ons aan, of zorg voor voldoende zwaartekracht trousses. 
 → Controleer bij gebruik van een voedingspomp of een verloopstekker en/of verlengsnoer nodig is op 

uw vakantieadres.  
 → Controleer of uw reisverzekering ook medische apparatuur dekt of niet. Sluit eventueel een extra 

verzekering af. 

Twijfelt u over de kwaliteit van het kraanwater? Gebruik dan bronwater (zonder koolzuur) om uw sonde 
door te spoelen. 

Voor reizen naar de Verenigde Staten heeft u een Engelstalige ingrediëntendeclaratie nodig. Deze kunt u 
bij ons opvragen. Hou er wel rekening mee dat dit enkele werkdagen kan duren.

Checklist 
vakantievoorbereiding
❑	 Aanvragen vervoer sondevoeding en pomp bij luchtvaartmaatschappij   
❑	 Bestellen van voldoende sondevoeding      
❑	 Bestellen van een reservepomp       
❑	 Bestellen van spuiten, (zwaartekracht) trousses en overige accessoires  
❑	 Regelen van een doktersverklaring bij behandelend arts    
❑	 Indien nodig: regelen van de Engelstalige ingrediëntendeclaratie voor de VS  
❑	 Controle noodzaak voor aanschaf van een verloopstekker/verlengsnoer

Mijn gegevens 

Naam/Name/Nom          

            

Soort voeding/type of nutrition/type de nutrition       

            

Hoeveelheid per dag/volume per day/quantité par jour      

            

Soort sonde/type of nutrition tube/type de sonde       

           

Bijzonderheden/additional information/particularités      

            

Naam arts of diëtist/name doctor or dietician/nom du médecin ou du diététicien    

            

Tel. arts of diëtist/tel. doctor or dietician/tél. du médecin ou du diététicien    

            

*Vraag altijd naar de regels en voorwaarden van uw luchtvaartmaatschappij.


