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Een belangrijk werkterrein van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is Consulaire 

Dienstverlening. Hieronder valt de hulp en ondersteuning van Nederlanders die in het 

buitenland in een noodsituatie zijn geraakt. Over het jaar 2017 heeft BZ hulp geboden aan 

3071 Nederlanders die in het buitenland in de problemen zijn gekomen. Concreet ging het 

om: 70 vermissingen, 45 kinderontvoeringen, 385 overlijdensgevallen, 137 

ziekenhuisopnames, 329 gevallen van financiële bemiddeling, 5 journalisten in de problemen 

en 2.100 gedetineerden in een buitenlandse cel (bron: Staat van het Consulaire 2018).

Bepaalde noodsituaties zijn niet te voorkomen (zoals een natuurramp), maar voor een groot 

deel kunnen problemen voorkomen worden door een betere reisvoorbereiding. De 

reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn hiervoor een belangrijk 

instrument. Daarnaast voert BZ een campagne om vakantiegangers te attenderen op het 

belang van een goede reisvoorbereiding. Een belangrijk moment voor de campagne is de 

Vakantiebeurs, die elk jaar in januari plaatsvindt en waar de reisbranche zich presenteert aan 

het publiek. De Vakantiebeurs is voor het ministerie een uitgelezen gelegenheid om de 

boodschap over reisvoorbereiding over te brengen. Hiertoe worden enkele communicatie-

acties georganiseerd, die aan kracht winnen als er ook een aantal harde cijfers rondom 

buitenlandse vakanties kunnen worden gepresenteerd. De afgelopen jaren hebben we 

hiervoor geput uit het Vakantieonderzoek van NBTC-NIPO, waarin BZ participeert. Voor het 

aankomende jaar heeft BZ behoefte aan nieuwe inzichten. Hiertoe heeft SAMR representatief 

onderzoek uitgevoerd. 

We beginnen het rapport met de belangrijkste conclusies. Daarna is de onderbouwing van 

deze conclusies terug te zien in de grafieken. 

De centrale vraag is:

In hoeverre hebben Nederlanders die in de afgelopen 5 jaar op vakantie zijn 

geweest in het buitenland (binnen of buiten Europa) te maken gehad met nare 

gebeurtenissen? In hoeverre is er hulp, ondersteuning of advies voor gevraagd 

en is dit ook gevraagd bij een Nederlandse ambassade of consulaat?

De vragen die hieronder liggen, zijn:

> Hoe wordt de vakantie georganiseerd? 

> Hoe reist men? 

> Heeft men te maken gehad met nare gebeurtenissen tijdens de reis? Zo ja, 

welke?

> Is er hulp, ondersteuning of advies ingeroepen? Zo ja, via welke instanties? 
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Het gaat met name om jongeren (18-25 en 26-35 jaar) en 

nauwelijks om 55-plussers. Daarnaast zijn het vaker dan 

gemiddeld hoger opgeleiden.

De top 5 meest voorkomende nare situaties tijdens de 

vakantie binnen of buiten Europa liggen vrij dicht bij 

elkaar:

Narigheid tijdens vakanties gebeurt vaker buiten Europa 

dan binnen Europa. Wél is het zo dat de groep die alleen 

binnen Europa op vakantie gaat vrij groot is (iets meer dan 

de helft). 

De meest genoemde instanties waar hulp, ondersteuning of 

advies wordt gevraagd door vakantiegangers die iets 

vervelends hebben meegemaakt, zijn de plaatselijke 

autoriteiten (39%) en de reisverzekering (38%). 

Een Nederlandse ambassade of consulaat wordt met 17% 

het minst vaak genoemd.

16% geeft aan géén hulp of advies van anderen te hebben 

ingeroepen en het zelf te hebben opgelost. Dit geldt het 

sterkst voor 55-plussers.

Vakantiegangers die hulp of advies vragen bij een 

Nederlandse ambassade of consulaat zijn met name 

jongeren (18-25 en 26-35 jaar). Het betreffen nauwelijks 

55-plussers. Daarnaast zijn het vaker dan gemiddeld hoger 

opgeleiden.

Mensen die in een groep reizen schakelen vaker dan 

mensen die alleen reizen hulp in van een Nederlandse 

ambassade of consulaat.

Het vaakst wordt bij een Nederlandse 

ambassade of consulaat aangeklopt in geval van 

een gestolen of verloren paspoort, geld of 

waardevolle spullen. Voor een gestolen of 

verloren paspoort geldt dat hulp of advies 

inschakelen bij een Nederlandse ambassade op 

plek 3 staat van meest genoemde instanties. Bij 

de andere twee (gestolen of verloren geld of 

waardevolle spullen) komt de ambassade niet in 

de top 3 voor.

Gebeurtenissen die relatief weinig voorkomen, 

maar waarbij men – als het dan toch gebeurt –

wél naar een Nederlandse ambassade of 

consulaat gaat zijn ‘slachtoffer geweldsmisdrijf’, 

‘vermissing’ en ‘problemen met de autoriteiten in 

het land waar men was’.

44% van de vakantiegangers (binnen en buiten Europa) 

krijgt te maken met één of meerdere nare gebeurtenissen 

tijdens de vakantie

17% van de vakantiegangers (binnen en buiten Europa) 

doet een beroep op een Nederlandse ambassade of 

consulaat in geval van nare gebeurtenissen tijdens de 

vakantie

Hulp of advies Nederlandse ambassade of 

consulaat met name voor gesloten of verloren 

paspoort, geld of waardevolle spullen
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Beschrijving:

> De doelgroep van het onderzoek 

bestaat uit Nederlanders die in 

de afgelopen 5 jaar minimaal 

een keer op vakantie zijn 

geweest in het buitenland 

(binnen of buiten Europa).

> 77% (n=1.090) van Nederland 

18+ (representatief) voldoet aan 

de hiervoor beschreven 

doelgroep kenmerken.

> De tabellen hiernaast tonen de 

resultaten van deze doelgroep 

(n=1.090).

> Van de 1.090 respondenten is 

56% alleen binnen Europa op 

vakantie geweest in de 

afgelopen 5 jaren. 7% is alleen 

buiten Europa op vakantie 

geweest. De rest zowel binnen 

als buiten Europa.

> In vergelijking tot het Nederland 

18+ profiel (op basis van het 

ijkingsinstrument de Gouden 

Standaard) bevat de doelgroep 

van dit onderzoek wat meer 

hoog opgeleiden. Op de andere 

achtergrondgegevens is het 

profiel vergelijkbaar met 

Nederland 18+.

geslacht Doel-

groep

NL 18+ 

repres

Man 50% 49%

Vrouw 50% 51%

leeftijd Doel-

groep

NL 18+ 

repres

18-24 13% 11%

25-34 16% 15%

35-44 16% 16%

45-54 19% 19%

55-64 15% 16%

65+ 20% 22%

gezinsgrootte Doel-

groep

NL 18+ 

repres

1 persoon 19% 22%

2 personen 37% 37%

3 personen 16% 16%

4 personen 19% 18%

5 personen 9% 8%

opleiding Doel-

groep

NL 18+ 

repres

hoog 42% 37%

midden 38% 41%

laag 20% 23%

binnen of buiten Europa Doel-

groep

NL 18+ 

repres

alleen binnen de Europa 56% -

alleen buiten de Europa 7% -

beiden 36% -

Hier is geen 

profiel van 

bekend. 
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Beschrijving:

> Mannen regelen hun vakantie wat 

vaker dan vrouwen via een 

reisorganisatie (22% vs. 17%).

> Hoog opgeleiden regelen het vaker 

zelf (73%) dan de rest. Midden en 

laag opgeleiden kiezen juist vaker 

dan hoog opgeleiden voor het 

inschakelen van een reisorganisatie 

(24% en 22%).

Vraag: Organiseert u uw vakanties doorgaans zelf, of heeft u uw vakantie geregeld via een reisorganisatie? 

Basis: allen n = 1.090

68%

19%

13%

Ik regel mijn vakantie meestal zelf

Ik regel mijn vakantie meestal via

een reisorganisatie

Beide manieren komen ongeveer

even vaak voor
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Beschrijving:

> Vrouwen reizen vaker dan mannen 

zelfstandig (75% vs. 69%). Mannen 

reizen juist vaker dan vrouwen in een 

groep (20% vs. 15%).

> Jongeren (18-25) reizen veel minder 

vaak zelfstandig dan de andere 

leeftijdsgroepen (40%). Ze geven veel 

vaker dan de rest aan meestal in een 

groep te reizen (44%).

> De groep 36-54 jaar en 55+ reist het 

meest zelfstandig (82% en 76%).

Vraag: Reist u meestal zelfstandig (al dan niet in gezinsverband, of met vrienden) of in groepsverband (met onbekende reisgenoten)?

Basis: allen n = 1.090

72%

17%

11%

Ik reis meestal zelfstandig

Ik reis meestal in een groep

Beide manieren komen ongeveer

even vaak voor
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Uitleg voor de vraag:

Een vakantie is natuurlijk bedoeld om te 

ontspannen en te genieten. Toch kan het 

gebeuren dat u tijdens uw vakantie een 

(ernstige) gebeurtenis meemaakt, waar u 

misschien hulp voor heeft moeten 

inroepen. 

Beschrijving:

> Een meerderheid (56%) heeft geen 

narigheid meegemaakt tijdens de 

vakanties in het buitenland in de 

afgelopen 5 jaar. Dit geldt net wat 

meer voor vrouwen dan voor mannen 

(60% vs. 53%).

> Met name vakantiegangers van 18-25 

en 26-35 jaar hebben nare 

gebeurtenissen meegemaakt tijdens de 

vakantie(s) in het buitenland (65% en 

62% versus 44% gemiddeld).

> Hoog opgeleiden hebben vaker met 

narigheid te maken gehad (50%) dan 

de rest.

> Narigheid tijdens vakanties komt 

vaker voor buiten Europa dan 

binnen Europa (45% vs. 36%). Het 

gebeurd vaker binnen groepsreizen 

dan bij zelfstandig reizen (55% vs. 

39%). Een verklaring hiervoor is dein 

vraagstelling: ‘u of uw eventuele 

medereiziger(s)’. 

Vraag: Kunt u aangeven of u of uw eventuele medereiziger(s) wel eens een van de volgende situaties heeft meegemaakt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Basis: allen n = 1.090

13%

12%

10%

9%

9%

8%

6%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

3%

56%

Geld/pinpas/creditcard gestolen of verloren

Waardevolle spullen zoals telefoon, sieraden

gestolen of verloren

Medicijnen vergeten of kwijtgeraakt

Slachtoffer van beroving of zakkenrollerij

Paspoort/ ID-kaart/ rijbewijs gestolen of verloren

Ernstig lichamelijk letsel of ernstige ziekte

(waarvoor ziekenhuisopname nodig was)

Verkeersongeluk

Slachtoffer van oplichting

Natuurramp (ernstige overstromingen,

aardbeving)

Tropische ziekte opgelopen

Problemen met de autoriteiten (politie, justitie) van

het land waar u was

Vermissing

Slachtoffer van geweldsmisdrijf

Arrestatie

Anders

Ik heb gelukkig geen narigheid meegemaakt

(vervolg):

> De top 5 meest voorkomende 

nare situaties liggen vrij dicht 

bij elkaar. Kijkend naar 

verschillen naar geslacht, 

leeftijd en opleiding dan 

is de top 5 steeds 

vergelijkbaar. 

> Op niveau van de 

gebeurtenissen zien we steeds 

hetzelfde patroon: het komt 

steeds het meest voor bij  

vakantiegangers van 18-25 en 

26-35 jaar en hoog 

opgeleiden.

> Naast een tropische ziekte 

oplopen geldt dat geld e.d. 

gestolen of verloren (18% vs. 

9%) en vermissing (4% vs. 1%) 

vaker voorkomt buiten dan 

binnen Europa. 

Divers palet aan antwoorden: maar 

vooral: autopech, overlijden familielid, 

vliegtuigpech, ‘gewoon’ ziekte.  
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Uitleg:

Per gebeurtenis die men heeft 

meegemaakt is gevraagd of men hulp, 

ondersteuning of advies heeft gevraagd 

om het op te lossen. Deze grafiek toont 

de antwoorden opgeteld over alle 

gebeurtenissen heen. 

Beschrijving:

> De meest genoemde instanties waar 

hulp, ondersteuning of advies wordt 

gevraagd door vakantiegangers die 

iets vervelends hebben meegemaakt 

zijn de plaatselijke autoriteiten en de 

reisverzekering. 

> 16% geeft aan geen hulp of advies 

van anderen te hebben ingeroepen 

en het zelf te hebben opgelost. Dit 

geldt het sterkst voor 55-plussers 

(21%).

> Voor veel van de instanties geldt dat 

jongeren (18-25 en 26-35) deze 

vaker inschakelen dan ouderen. 

We zien geen verschillen bij het 

inschakelen van de plaatselijke 

autoriteiten, de reisverzekering en 

de alarmcentrale.

Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies gevraagd? Of heeft u geen 

hulp ingeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt tijdens de reis (n = 464)

39%

38%

34%

32%

30%

25%

23%

23%

17%

6%

16%

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie)

ingeschakeld

Reisverzekering ingeschakeld

Dokter of andere medische hulp ingeroepen

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Mijn bank ingeschakeld

Alarmcentrale (van uw verzekering of

ANWB) ingeschakeld

Mijn reisorganisatie (in Nederland of lokale

agent) ingeschakeld

Hulp ingeroepen via mijn hotel/ camping

Hulp ingeroepen van de Nederlandse

ambassade of consulaat (bijvoorbeeld via het

24/7 BZ-contactcenter of de BZ Reisapp)

Anders

Ik heb geen hulp of advies van anderen

ingeroepen maar het probleem helemaal zelf

opgelost

Slechts enkele antwoorden per 

‘gebeurtenis’. Veelal elementen die 

al in de lijst stonden, maar net wat 

anders verwoord.

(vervolg):

> 17% geeft aan hulp of advies 

te hebben gevraagd bij een 

Nederlandse ambassade of 

consulaat.

> Dit zien we vooral onder 

jongeren 18-25 (30%) en 26-

35 jaar (26%) en nauwelijks 

onder 55-plussers (4%). 

Daarnaast zijn het vaker dan 

gemiddeld hoger opgeleiden 

(22%).

> Mensen die in groepsverband 

reizen schakelen vaker dan 

mensen die alleen reizen het 

thuisfront (45%), de bank 

(37%) en de NL ambassade in 

(26%). 

> Vanwege relatief lage 

aantallen (n=36 buiten Europa) 

kunnen we geen uitspraken 

doen over verschillen tussen 

buiten of binnen Europa.
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Uitleg:

17% van de vakantiegangers (n=74) 

geeft aan hulp of advies te hebben 

gevraagd bij een Nederlandse 

ambassade of consulaat. 

De grafiek toont van deze n=74 

respondenten, wat de gebeurtenis is 

geweest waarom ze advies of hulp bij 

een Nederlandse ambassade of 

consulaat hebben ingeroepen.

Beschrijving:

> De hulp of advies die gevraagd is bij 

de Nederlandse ambassade of 

consulaat gaat vooral om gestolen of 

verloren paspoort, geld of 

waardevolle spullen. 

> Gebeurtenissen die relatief weinig 

voorkomen, maar waarbij men – als 

het dan toch gebeurt – het vaakst 

naar een Nederlandse ambassade of 

consulaat gaat zijn ‘slachtoffer 

geweldsmisdrijf’, ‘vermissing’ en 

‘problemen met de autoriteiten in het 

land waar men was’. Dit blijkt uit de 

tabel op de volgende pagina en de 

top 3 lijstjes per gebeurtenis die 

daarna volgen.

Basis: allen die advies of hulp hebben ingeroepen van de Nederlandse ambassade of consulaat  (n = 74)

49%

48%

42%

28%

25%

24%

24%

24%

23%

22%

19%

16%

16%

6%

2%

Paspoort/ ID-kaart/ rijbewijs gestolen of verloren

Geld/pinpas/creditcard gestolen of verloren

Waardevolle spullen zoals telefoon, sieraden

gestolen of verloren

Slachtoffer van beroving of zakkenrollerij

Medicijnen vergeten of kwijtgeraakt

Verkeersongeluk

Ernstig lichamelijk letsel of ernstige ziekte

(waarvoor ziekenhuisopname nodig was)

Natuurramp (ernstige overstromingen,

aardbeving)

Slachtoffer van oplichting

Problemen met de autoriteiten (politie, justitie) van

het land waar u was

Tropische ziekte opgelopen

Vermissing

Slachtoffer van geweldsmisdrijf

Arrestatie

Anders
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Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies 

gevraagd? Of heeft u geen hulp ingeroepen?

Basis: allen die een gebeurtenis hebben meegemaakt
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Hulp ingeroepen van de Nederlandse ambassade of consulaat (bijvoorbeeld via het 

24/7 BZ-contactcenter of de BZ Reisapp) 17% 13% 11% 47% 31% 12% 13% 20% 15% 11% 7% 8% 13% 41% 27%

2%

Alarmcentrale (van uw verzekering of ANWB) ingeschakeld
25% 17% 10% 13% 19% 34% 42% 29% 10% 9% 12% 11% 20% 5% 22%

21%

Reisverzekering ingeschakeld
38% 39% 35% 40% 37% 40% 27% 27% 13% 26% 12% 45% 25% 21% 16%

24%

Mijn bank ingeschakeld
30% 56% 33% 16% 16% 8% 11% 39% 18% 15% 14% 12% 15% 27% 15%

0%

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden
32% 34% 20% 39% 23% 31% 21% 45% 26% 27% 18% 24% 15% 20% 26%

11%

Mijn reisorganisatie (in Nederland of lokale agent) ingeschakeld
23% 13% 21% 40% 16% 17% 16% 35% 21% 21% 11% 15% 16% 23% 15%

18%

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld
39% 38% 53% 37% 43% 16% 34% 44% 46% 17% 8% 43% 20% 18% 24%

0%

Hulp ingeroepen via mijn hotel/ camping
23% 14% 25% 13% 8% 17% 9% 15% 19% 24% 9% 17% 28% 15% 8%

11%

Dokter of andere medische hulp ingeroepen
34% 14% 15% 33% 10% 65% 12% 17% 9% 50% 49% 6% 11% 25% 11%

21%

Anders
6% 3% 1% 0% 4% 2% 1% 8% 1% 0% 0% 2% 7% 3% 5%

15%

Ik heb geen hulp of advies van anderen ingeroepen maar het probleem helemaal 

zelf opgelost
16% 6% 9% 5% 2% 0% 11% 0% 24% 9% 14% 7% 24% 11% 22%

11%

Totaal aanta l keer genoemd 462 134 95 18 92 81 62 12 55 43 97 119 46 20 30 39

Meest genoemde instanties per gebeurtenis

Deze tabel toont per gebeurtenis alle gegeven 

antwoorden. 

* ** *

*
Vanwege de lage n-getallen indicatief 



11

Uitleg:

Per grafiek wordt de top 3 van meest 

genoemde instanties getoond waar 

vakantiegangers die te maken 

hebben gehad met deze specifieke 

gebeurtenis hulp, ondersteuning of 

advies hebben gevraagd.

Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies gevraagd? Of heeft u geen 

hulp ingeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen n = 1.090

56%

39%

38%

Mijn bank ingeschakeld

Reisverzekering ingeschakeld

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Geld/pinpas/creditcard gestolen of verloren (n=134)

45%

43%

24%

Reisverzekering ingeschakeld

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Waardevolle spullen zoals telefoon, sieraden gestolen of verloren (n=119)

49%

18%

14%

Dokter of andere medische hulp ingeroepen

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Mijn bank ingeschakeld

Medicijnen vergeten of kwijtgeraakt (n=97)



12

Uitleg:

Per grafiek wordt de top 3 van meest 

genoemde instanties getoond waar 

vakantiegangers die te maken 

hebben gehad met deze specifieke 

gebeurtenis hulp, ondersteuning of 

advies hebben gevraagd.

Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies gevraagd? Of heeft u geen 

hulp ingeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen n = 1.090

65%

40%

34%

Dokter of andere medische hulp ingeroepen

Reisverzekering ingeschakeld

Alarmcentrale (van uw verzekering of ANWB) ingeschakeld

Ernstig lichamelijk letsel of ernstige ziekte (n=81)

53%

35%

33%

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Reisverzekering ingeschakeld

Mijn bank ingeschakeld

Slachtoffer van beroving of zakkenrollerij (n=95)

43%

37%

31%

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Reisverzekering ingeschakeld

Hulp ingeroepen van de Nederlandse ambassade of consulaat

(bijvoorbeeld via het 24/7 BZ-contactcenter of de BZ Reisapp)

Paspoort/ ID-kaart/ rijbewijs gestolen of verloren (n=92)
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Uitleg:

Per grafiek wordt de top 3 van meest 

genoemde instanties getoond waar 

vakantiegangers die te maken 

hebben gehad met deze specifieke 

gebeurtenis hulp, ondersteuning of 

advies hebben gevraagd.

Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies gevraagd? Of heeft u geen 

hulp ingeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen n = 1.090

46%

26%

21%

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Mijn reisorganisatie (in Nederland of lokale agent) ingeschakeld

Slachtoffer van oplichting (n=55)

42%

34%

27%

Alarmcentrale (van uw verzekering of ANWB) ingeschakeld

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Reisverzekering ingeschakeld

Verkeersongeluk (n=62)

28%

25%

20%

Hulp ingeroepen via mijn hotel/ camping

Reisverzekering ingeschakeld

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Natuurramp (ernstige overstromingen, aardbeving) (n=46)
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Uitleg:

Per grafiek wordt de top 3 van meest 

genoemde instanties getoond waar 

vakantiegangers die te maken 

hebben gehad met deze specifieke 

gebeurtenis hulp, ondersteuning of 

advies hebben gevraagd.

Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies gevraagd? Of heeft u geen 

hulp ingeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen n = 1.090

27%

26%

24%

Hulp ingeroepen van de Nederlandse ambassade of consulaat

(bijvoorbeeld via het 24/7 BZ-contactcenter of de BZ Reisapp)

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Problemen met de autoriteiten (politie, justitie) van het land waar u was (n=30)

50%

27%

26%

Dokter of andere medische hulp ingeroepen

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Reisverzekering ingeschakeld

Tropische ziekte opgelopen (n=43)

24%

21%

21%

Reisverzekering ingeschakeld

Dokter of andere medische hulp ingeroepen

Alarmcentrale (van uw verzekering of ANWB) ingeschakeld

Iets anders (n=39)
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Uitleg:

Per grafiek wordt de top 3 van meest 

genoemde instanties getoond waar 

vakantiegangers die te maken 

hebben gehad met deze specifieke 

gebeurtenis hulp, ondersteuning of 

advies hebben gevraagd.

Vraag: Via welke instanties heeft u of uw medereiziger dit opgelost: bij wie heeft u hulp, ondersteuning of advies gevraagd? Of heeft u geen 

hulp ingeroepen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen n = 1.090

41%

27%

25%

Hulp ingeroepen van de Nederlandse ambassade of consulaat

(bijvoorbeeld via het 24/7 BZ-contactcenter of de BZ Reisapp)

Mijn bank ingeschakeld

Dokter of andere medische hulp ingeroepen

Vermissing (n=20)

47%

40%

40%

Hulp ingeroepen van de Nederlandse ambassade of consulaat

(bijvoorbeeld via het 24/7 BZ-contactcenter of de BZ Reisapp)

Mijn reisorganisatie (in Nederland of lokale agent) ingeschakeld

Reisverzekering ingeschakeld

Slachtoffer van geweldsmisdrijf (n=18)

45%

44%

39%

Het thuisfront ingeschakeld: familie, vrienden

Plaatselijke autoriteiten (zoals politie) ingeschakeld

Mijn bank ingeschakeld

Arrestatie (n=12)



Kwantitatief online onderzoek

Aankondiging: online

Reminder: online

Doelgroep: Nederlanders 18+ die in de afgelopen 5 jaar op vakantie zijn geweest binnen of buiten Europa

Steekproefkader: panelpartner van SAMR (Dynata)

Steekproef: we zijn gestart met n=1.412 Nederland 18+ en na de selectie vragen hielden we n=1.090 respondenten over die 

binnen de doelgroep vallen

Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf: woensdag 11 december tot en met zondag 15 december. 

De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg 3 minuten


