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De Klub Lange Mensen heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal rond 1 april jl. om aandacht 
gevraagd voor de veiligheid van lange passagiers in vliegtuigen en het gebrek aan been- en zitruimte 
in de verkeerstoestellen met als mogelijk gevolg trombose door afgeknelde ledematen.  Het overleg 
ging 2x niet door, maar het overleg in de vaste Kamercommissie gaat binnenkort toch van start.  
 
Op donderdag 4 juni 2015 van 10.15 – 13.15 uur debatteert de vaste Kamercommissie voor 
Infrastructuur & Milieu in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Een aantal partijen heeft 
inmiddels positief op ons verzoek gereageerd om vragen te gaan stellen aan de verantwoordelijke 
staatssecretaris, mevrouw W. Mansveld, naar de veiligheid in vliegtuigen. Wij hebben in 
samenwerking met Hogeschool InHolland in Delft een student, als afstudeeropdracht,  een nieuwe 
vliegtuigstoel laten ontwerpen die volledig rekening houdt met de alsmaar langer wordende 
Nederlander. Om de lange Nederlander tegemoet te komen heeft GTRS, de Spacer ontwikkeld, het is 
een kussen dat ontworpen en in productie is genomen voor de KLM.  
 
De Klub Lange Mensen bevestigt dat een lang persoon dan hoger zit, maar dat de veiligheid met dit 
kussen absoluut niet gediend is. Bij calamiteiten kunnen lange mensen nog steeds niet de crash- 
houding aannemen doordat de stoelen te dicht opeen blijven staan, door het hoger zitten kan de 
reiziger evenmin optimaal gebruik maken van de armleuningen die er ook voor zorgen dat een 
passagier kan blijven zitten bij hevige turbulentie en niet alleen bestaan om de armen op te leggen om 
van het (niet) gebruik (kunnen maken) van het dienblad in de stoel voor de passagier nog maar te 
zwijgen. Een ‘creatieve oplossing’ die weliswaar voor de airline goedkoop is te realiseren, maar niet in 
het belang is van de veiligheid van lange passagiers. Nederland telt inmiddels zo’n 900.000 mensen 
die lang zijn, d.w.z. boven tot ver boven het gemiddelde waarvoor een stoel en een plaats in een 
vliegtuig wordt ontworpen en waarvoor vliegen dus absoluut geen veilig vervoer is. 
 
De vereniging Klub Lange Mensen, kortweg KLM, is een actieve nationale belangenorganisatie met ca. 3.200  
leden die opkomt voor lange mannen (190 cm en langer), lange vrouwen (180 cm en langer) en ouders van 
kinderen met een hoge groeiprognose. De Klub Lange Mensen tracht dit te bereiken in samenwerking met het 
bedrijfsleven, de overheid en diverse maatschappelijke organisaties.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Klub Lange Mensen (KLM) 
Website: www.klublangemensen.nl Facebook: www.facebook.com/KlubLangeMensen 
Twitter:  https://twitter.com/klublangemensen   
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