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Aan het einde van de zomervakantie maakt Ethias Assistance traditiegetrouw de balans van haar 
interventies op: 

 Het aantal technische dossiers (voertuigen...) daalde met 7 % in België en met 4,5 % in het 

buitenland.  

 Voor de medische dossiers is er evenwel een stijging met 1 %. 

Het zomerseizoen werd opgeschrikt door meerdere rampen: aardbevingen in Griekenland en Italië, 
bosbranden in Frankrijk en Portugal, hittegolven in zuidoostelijk Europa… De diensten van Ethias 
Assistance konden een passend antwoord geven op alle oproepen. Zo waren er interventieaanvragen voor 
medische bijstand, met of zonder repatriëring, in 45 landen wereldwijd.  
 
Voor twee bestemmingen (Peru, Roemenië) moest de bijzondere repatriëring van een groepsexpeditie 
worden georganiseerd: voor de ene groep wegens een ongeval en voor de andere (5 personen) naar 
aanleiding van een voedselvergiftiging. Een dergelijke organisatie is behoorlijk complex omdat slechts een 
deel van de groep betrokken is bij de repatriëring. Ondanks die moeilijkheden, en dankzij contacten met de 
verantwoordelijken, konden de betrokken personen zo snel mogelijk naar huis worden gebracht. 

 
De overige tendensen van de zomer 2017: 
 
In Europa blijven Frankrijk (38 % van de tussenkomsten) en Spanje (22 %) de favoriete bestemmingen van 
de Belgen, gevolgd door Marokko, Italië, Griekenland en de Verenigde Staten. 

 Marokko had meer bezoekers naar aanleiding van de ramadan. 

 Net zoals in 2016 steeg het aantal vakantiegangers voor Griekenland, wat ten nadele van Egypte, 

Tunesië en Turkije was. 

 Zowel de Verenigde Staten (daling van de dollar) als de Caraïben (Dominicaanse Republiek, Cuba, 

Costa Rica) zitten opnieuw in de lift, wat in het nadeel van Mexico is. 

De letsels van dit jaar zijn vergelijkbaar met de vorige jaren. Zo blijft de fiets een risicovector voor 
ongevallen. Nog te dikwijls wordt het dragen van een fietshelm vergeten, wat vaak ernstige hoofdletsels 
(schedel, aangezicht) met zich kan meebrengen. 
 
Het aantal technische dossiers (voertuigen...) daalde met 7 % in België en met 4,5 % in het buitenland. 
Voor de medische dossiers is er evenwel een stijging met 1%. 
 
Ethias Assistance verzekert meer dan 320.000 gezinnen (niet alleen voertuigen maar ook personen worden 
namelijk verzekerd). Ethias is de 3de bijstandsverzekeraar van België. 

Woordvoerder NL : Serge Jacobs, +32 475 98 31 37 – Woordvoerder FR : Benoit Rigo, +32 4 220 39 40 

Ethias nv • com@ethias.be • www.ethias.be 

Ethias Assistance: de fietshelm op… 

ook tijdens de vakantie! 
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