
 
 

PERSBERICHT 
 

In november 2014 verscheen een bericht in de pers dat de KLM met ingang van januari 2015 

de vliegtuigstoelen van de Boeing 777-200 serie, in de Economy en Business Class, gaat 

vervangen door nieuw ontworpen stoelen.  

 

Mensen worden steeds langer, maar uit commercieel oogpunt wordt daar niet op ingespeeld. 

In vliegtuigen staan de passagiersstoelen dicht op elkaar. In de auto is het nog mogelijk om 

de stoelen te verzetten, waardoor er meer beenruimte ontstaat, in vliegtuigen is dat om 

financiële redenen nog steeds geen praktijk. Met een vliegtuig reizen mensen die niet 

allemaal dezelfde maat hebben. Het moet volgens ons mogelijk zijn om een passagiers 

vliegtuig, net als een vrachtvliegtuig, evenwichtig te beladen. De stoelen zijn ervoor 

ontworpen: nu ze nog geplaatst krijgen. Dit “vliegen op maat” vergt dat er bij het boeken 

van een vlucht de mogelijkheid is bepaalde lichaamscriteria op te geven. De luchtvaart 

onderneming die erin zou slagen een flexibel, efficiënt en sterk comfort- en veiligheid 

verhogend passagiersysteem te realiseren zou op de passagiersmarkt een grandioze troef in 

handen hebben wat betreft de naamsbekendheid en aantrekkingskracht voor passagiers.  

 

Nog afgezien daarvan: een recente studie van de Leidsche Universiteit heeft o.m. 

aangetoond dat mensen die langer zijn dan 1.90 m., een verhoogde kans op trombose hebben 

[British Journal of Haematology, februari 2009 en: The Lancet van 21 februari 2009] en ook kunnen 

lange mensen, gezien de stoelenopstelling van nu, de voorgeschreven houding bij 

calamiteiten [de zgn. crash-houding] niet aannemen omdat de stoelen te dicht opeen staan. 

Vliegtuigmaatschappijen hebben geen échte belangstelling voor de veiligheid van hun 

passagiers. Reisorganisaties en verzekeringsmaatschappijen zouden hieraan bijvoorbeeld 

wel aandacht kunnen geven. Kortom, er speelt meer dan een simpele rekensom van ‘zoveel 

mogelijk passagiers versus minimaal comfort’. Het zou de Nederlandse Luchtvaart, wat 

betreft goede naam & faam nationaal en internationaal ten goede komen als zij , los van 

juridische of welke druk dan ook, zélf het voortouw zou nemen om àl hun passagiers op 

letterlijk ‘voorbeeldige’ wijze te vervoeren. Ook dat valt onder de innovatie die onze 

luchtvaart nodig heeft! 
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Mocht u meer willen weten, bekijk onze website of schrijf ons een e-mail:  
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