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Thailand, Canada en Verenigde Staten nieuwe populaire 
vakantiebestemmingen voor de Belg 
 
Aan het einde van de zomer, maakt Ethias Assistance traditiegetrouw haar balans op. 
Tussen 1 juli en 22 augustus beantwoordde de reisbijstandsverzekering van Ethias 
liefst 39.322 telefonische oproepen. Dat is ruim een half procent meer dan in de zomer 
van 2015. Ook het aantal geopende ‘pech’-dossiers steeg met bijna 1,5 % en bereikte 
een totaal van 13.408. Opvallender is de stijging van 3,6 % van het aantal medische 
dossiers. 
 
Top 5 van de populairste vakantiebestemmingen 
 

1. Frankrijk 
2. Spanje 
3. Italië 
4. Oostenrijk 
5. Griekenland 

 
Dat Turkije en Tunesië (in tegenstelling tot andere jaren) niet meer voorkomt in de top 5, 
heeft wellicht te maken met de terreuraanslagen/dreiging.  
 
Populairder dan vorig jaar deze vakantiebestemmingen: Griekenland, Thailand, Verenigde 
Staten en Canada. 
 
Top 5 van de vakantiebestemmingen met de meeste pechvogels: 
 

1. Frankrijk 
2. Spanje 
3. Italië 
4. Marokko 
5. Griekenland 

 
Over de hele lijn meer ‘pech’-dossiers 
 
Er werden tussen 1 juli en 22 augustus van dit jaar 862 medische dossiers geopend in het 
buitenland. Een stijging van 3,6 % tov dezelfde periode in 2015. Het aantal technische 
dossiers in het buitenland, steeg ook met 2,6 %. 
 
In eigen land deden ruim 8.600 cliënten een beroep op Ethias Assistance. Bijna 2 % meer 
dan in de zomer van 2015. 
 
Repatriëringen 
 

Een opmerkelijke stijging is er bij het aantal medische interventies door het medische team 

waarmee Ethias al sinds vele jaren samenwerkt. Tussen 1 juli en 22 augustus werden er 293 

dossiers geopend. (Voor de volledige maand juli 2016: 193 dossiers. Dat is 4 % meer dan in 

juli 2015 en zelfs 6 % meer dan in juli 2014). In bijna 1 op 3 gevallen kwam er een 

repatriëring per vliegtuig aan te pas. 

 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. 
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Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 


