Ga je naar het buitenland
op vakantie?
Regel dan je verzekeringen goed. De Nederlandse
zorgverzekering heeft werelddekking. Dit betekent
niet dat de zorgverzekeraar alle in het buitenland
gemaakte kosten vergoedt. En soms moet je kosten
voorschieten. Hoe voorkom je problemen?
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 raag voor je op vakantie gaat een
V
European Health Insurance Card (EHIC)
of (E)111-formulier aan
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Ga je naar een land in de Europese Unie, Liechtenstein,
Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Met de EHIC heb je
recht op zorg volgens de wettelijke ziektekostenverzekering van het land van verblijf. Meestal hoef
je niets voor te schieten. De EHIC staat vaak achterop
de zorgpas. Kijk of de EHIC nog geldig is.
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• Heb je geen EHIC of is deze verlopen?
Vraag deze dan aan bij je zorgverzekeraar of via het portal:
www.ehic.nl/aanvraag.aspx
• Kinderen hebben een eigen EHIC
nodig. Vraag deze op tijd aan.

Ga je op vakantie naar Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië,
Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije? Met deze landen zijn afspraken gemaakt
over (spoed) zorg tijdens het verblijf. Die verschillen
per land. Vraag je zorgverzekeraar of je voor jouw
bestemming een (E)111-formulier kunt gebruiken.
Landen waar de EHIC geldig is

•M
 eld aan de (alarmcentrale van de)
zorgverzekeraar dat je zorg nodig
hebt. Iemand anders kan dit ook
voor je doen.
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•T
 oon de EHIC of het (E)111-formulier
aan de zorgaanbieder.

3 Let op waarvoor je tekent!
	Ga je bijvoorbeeld naar een privékliniek of kies je voor een één- of
tweepersoonskamer? Dan wordt de
EHIC of het (E)111-formulier mogelijk
geweigerd. Of je tekent ervoor dat je
111-form
de (extra) kosten zelf betaalt. Deze
ulier
kosten vallen vaak ook niet onder de
dekking van de zorgverzekering.
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	Heb je zorg nodig tijdens
2 vakantie in het buitenland?
Doe dan het volgende:

TIP
De kosten van repatriëring (om
je naar huis te brengen) dekt de
zorgverzekering niet. Ook kan
zorg in het buitenland duur zijn.

De zorgverzekering dekt maximaal het
Nederlandse tarief. Sluit daarom een
reisverzekering met medische dekking of
een aanvullende ziektekostenverzekering af!
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088 - 900 6 900 | www.skgz.nl
Gegeven informatie is op hoofdlijnen. Twijfel je? Of wil je zeker weten welke informatie voor jouw specifieke situatie geldt? Vraag het na bij je zorgverzekeraar.

