Krokusvakantie 2018

De KROKUSVAKANTIE 2018 was druk!
+ 12 % medische bijstand
1300 vakantiegangers doen beroep op Mutas

De krokusvakantie is traditioneel de eerste piekperiode van het jaar voor de
medische bijstand in het buitenland. En dat is dit jaar niet anders.
Vele gezinnen trekken naar de sneeuw om te skiën of te snowboarden e.a.
En wie zegt wintersport, zegt ook ski-ongelukken, grote en kleine kneuzingen …
kortom pech op de latten.
Maar niet iedereen kiest voor de sneeuw tijdens de krokusvakantie, veel landgenoten
boeken hun eerste trip naar de zon.
En ook dat zien we bevestigd in onze medische bijstand.
Toch werd 3/4e van de medische bijstand tijdens de krokusweek geboden in de
populaire wintersportgebieden.

+ 12 % medische bijstand tijdens krokusvakantie - lichtere breuken en
kwetsuren
Het startweekend was ongemeen druk met 40% méér dossiers dan vorig jaar,
dat werd de daaropvolgende dagen enigszins gecorrigeerd.
De krokusweek loopt intussen op haar laatste benen en we noteren een algemene
stijging van 12% van het aantal oproepen en bijstanddossiers.
Mutas zal tegen het einde van de week om en bij de 1300 onfortuinlijke
vakantiegangers hebben geholpen.

Overwegend lichtere kneuzingen en letsels
De medische problemen die werden aangemeld waren overwegend lichtere
kneuzingen en ligamentletsels, breuken aan onderbeen en enkel, verstuikingen en
breuken aan onderarm en pols.
Dit heeft veel te maken met de weersomstandigheden. Er ligt voldoende sneeuw van
goede kwaliteit in de populaire wintersportgebieden en dat betekent meestal minder
ernstige medische letsels, al werden er toch ook een aanzienlijk aantal meer ernstige
en meer complexe fracturen gemeld, oa van het dijbeen. Daarnaast waren er ook
veel meldingen van griep op de vakantiebrestemmingen.

100 medische repatriëringen tijdens de krokusvakantie
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Tegen het einde van de week zal Mutas een honderdtal repatriëringen
georganiseerd hebben, waaronder een zestigtal naar aanleiding van een ski-ongeval.
Deze repatriëringen werden uitgevoerd per ziekenwagen (overwegend vanuit de
populaire wintersportgebieden) of met het vliegtuig (verder afgelegen bestemmingen
en uit Spanje, Marokko enz.)

Populaire vakantiebestemmingen krokusvakantie 2018 :
Zonbestemmingen Spanje, Tenerife, Marokko (Marrakech en Agadir)
Wintersportbestemmingen : Oostenrijk, Frankrijk en Italië.
Maar ook medische bijstand in wintersportgebieden in Tsjechië, Bulgarije,
Noorwegen en Andorra.

Nog vragen?
Voor informatie tijdens de krokusweek kan u terecht bij:
Annie Ceron annie.ceron@mutas.be 0477/36 10 24
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