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Daar lig je dan, in the middle of nowhere. Die 
zwarte slalompiste was misschien toch geen 
goed idee. Door je zelfoverschatting vlieg je 
letterlijk uit de bocht. Gevolg: een gebroken 
been en een zware hersenschudding. Dat je 
eigen ski’s kapot zijn is wel je laatste zorg. 
Want aan dit abrupte einde van je sneeuwpret 
hangt ook nog eens een hoog prijskaartje.  
Tenminste, als je geen wintersportdekking 
hebt mét dekking medische kosten.

Dubbel pech 
Leuk is anders, maar realistisch is dit scenario 
zeker. De Oostenrijkse organisatie voor ver-
keersveiligheid KFV rekende vorig seizoen 
alleen al voor hun eigen land op 330 gewonde 
wintersporters per dag; zo’n 65.000 in totaal 
per jaar. Een reddingsactie van de piste komt 
dus veelvuldig voor, maar wat kost dat nou?
Marcel Witte, Teammanager ANWB Alarmcen-
trale München, kent de bedragen. ‘Een red-
dingsactie met de ‘banaan’ kost tussen de  
€ 150,- en € 250,-, afhankelijk van het skigebied. 
Het wordt nog duurder als je alleen per helikop-
ter naar het dal kunt. De prijs van deze red-
dingsactie varieert meestal tussen de € 3000,-  
en € 4000,-. Daar komen nog de kosten voor de  
inzet van de nooddienst en noodarts bij.’ En 
moet je ook nog met de gipsvlucht naar huis? 
Marcel Witte: ‘‘Als je niet verzekerd bent, dan 
kost het je rond de € 800,- als je met het been 
omhoog reist en € 2000,- als je liggend vervoerd 
moet worden. Het transport naar en van de 
luchthaven komt ook voor jouw rekening.’

Wat vergoedt de  
zorgverzekering?  
Daarmee ben je er nog niet. Want niet elk 
dorp heeft een ziekenhuis, en daarom beland 
je al snel in een dure privékliniek. Volgens 
Ria Mol, verzekeringsexpert van de ANWB, 
gaan veel wintersporters er ten onrechte van 
uit dat hun zorgverzekering en een reisverze-
kering deze financiële risico’s automatisch  
vergoeden. ‘Medische kosten en uitgaven die 
samenhangen met een skiongeluk, zijn vaak 
alleen verzekerd als je een wintersportdekking 
met dekking voor medische kosten hebt. Als 
zorgverzekeraars al medische handelingen in 
het buitenland vergoeden, doen zij dat volgens 
het prijsniveau in Nederland. In landen als 
Oostenrijk en Zwitserland liggen de tarieven 
vaak een stuk hoger, waardoor je het verschil 

zelf moet bijbetalen. Onverzekerd de piste op 
gaan kan dus een dure grap worden.’

Welke hulp biedt de ANWB?
De fase na een skiongeluk is ook nog een 
hele operatie. Hoe komen jouw gezin en je 
auto thuis auto als de partner geen rijbewijs 
heeft? Onmogelijk te regelen als je zelf met je 
gipsbeen omhoog zit. Ook dan kun je terug-
vallen op de ANWB Alarmcentrale. Ria Mol: 
‘Zij overleggen met de artsen wanneer en hoe 
je het beste vervoerd kunt worden. Ook zor-
gen zij ervoor dat jouw gezin en de auto weer 
terug naar huis worden gebracht. Zo probe-
ren zij jou zo goed mogelijk bij te staan. En je 
ski’s? Bij thuiskomst kun je heel eenvoudig de 
schade aan je ski’s online indienen.’ •
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Ga jij binnenkort op wintersport? Dan denk  je vast aan uitnodigende 

pistes, imposante Alpenreuzen en felle zonnestralen. En niet aan 

reddingshelikopters, gipsvluchten en torenhoge ziekenhuisrekenin-

gen. Helaas blijkt ieder seizoen weer dat een skiongeluk in een 

klein hoekje zit. Erg vervelend, maar met de juiste verzekering 

voorkom je een hoop ellende.
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Wintersportdekking inclusief  
medische kosten afsluiten?
Surf dan naar www.anwb.nl/wintersportverzekering en 
bereken eenvoudig zelf je premie. Of bel met het 
ANWB Leden Service Center: 088- 269 2222.

Gipsvluchten 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat elk jaar 
ruim 1 miljoen Nederlanders op wintersport 
gaan. De echte pechvogels onder hen mo-
eten met een gipsvlucht naar huis. En die 
zijn helaas regelmatig nodig. Zo verzorgde 
de ANWB afgelopen winter gemiddeld drie 
vluchten per week en in de topweken vijf 
met gemiddeld 15 slachtoffers.

Help, ongeluk 
op de piste!


