Studeren in het
buitenland

Studeren in een land buiten de EER en Zwitserland
•

Als je gaat studeren in een van deze landen, kan je ziekenfonds enkel instaan voor de verplichte verzekering. Dit
betekent dat je enkel verzekerd bent bij een opname in het
ziekenhuis.

•

Alle medische kosten, ook die van een ziekenhuisopname,
moet je zelf betalen aan de zorgverleners ter plaatse.

•

Voor een ziekenhuisopname kan je ziekenfonds je terugbetalen, maar de terugbetaling staat meestal niet in verhouding met de kosten die werden gemaakt.

•

Voor ambulante behandelingen, ook die voor of na een ziekenhuisopname, kan je ziekenfonds geen tussenkomsten
voorzien.

•

Een bijkomende private reisverzekering is dus zeker geen
overbodige luxe. Je kunt het best ook eens informeren bij
de onderwijsinstelling waar je gaat studeren. In sommige
landen bieden de onderwijsinstellingen of de plaatselijke
ziekteverzekering een verzekering aan.

Voor meer informatie over studeren in het buitenland, kijk je het
best eens op de website van de Vlaamse Gemeenschap:
www.onderwijs.vlaanderen.be > Studenten > Studeren in het
buitenland.

Je kunt de alarmcentrale Mutas bereiken via:
Tel. 0032 2 272 09 00
Fax 0032 2 270 03 05
assistance@mutas.be
Voor meer informatie over deze brochure kun je steeds
terecht op de Landsbond van Liberale Mutualiteiten:
02 542 87 07
Contacteer ons online:
https://www.mutas.be/online/nl

Verantwoordelijke Uitgever: Geert Messiaen, Livornostraat 25, 1050 Brussel - april 2019
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Studeren in het
buitenland

Om te studeren in het buitenland bestaan er
tegenwoordig heel wat mogelijkheden. Bovendien
wordt studeren in het buitenland een pak makkelijker en aantrekkelijker omdat de grenzen ook
voor studenten* worden opengesteld.

Wat gebeurt er met mijn
ziekteverzekering in het buitenland?
Als je in het buitenland studeert, kun je indien nodig steeds
blijven rekenen op je ziekteverzekering. Voorwaarde is dat je
aangesloten blijft bij je ziekenfonds, ofwel via je ouders als persoon ten laste, ofwel als persoonlijk verzekerde in het stelsel van
residenten of studenten.

Wat biedt je ziekenfonds tijdens je
studies in het buitenland?
Studeren in een land van de EER en Zwitserland
De landen die tot de EER (Europese Economische Ruimte) behoren zijn: Frankrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Ierland, GrootBrittannië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Oostenrijk, Finland, Griekenland, Malta, Cyprus, Letland,

Estland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië,
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Duitsland, Italië, Luxemburg
en Kroatië.

Verplichte ziekteverzekering
Vraag je Europese ziekteverzekeringskaart aan bij je ziekenfonds. Met deze kaart kun je terecht bij de zorgverleners in
het land waar je studeert, op voorwaarde dat die aangesloten
zijn bij het nationaal gezondheidscircuit. Zo heb je recht op
dezelfde terugbetaling van je medische kosten als de studenten van het land.

Aanvullende dienstverlening
Ook via de aanvullende dienstverlening krijg je de nodige
steun van je ziekenfonds. De medische reisbijstand Mutas
is ook van toepassing voor studenten. Repatriëring naar het
thuisland behoort tot de mogelijkheden.
De dekking van Mutas blijft geldig voor één jaar, daarna geldt
enkel nog de verplichte ziekteverzekering. Als je opgenomen
wordt in het ziekenhuis, moet je dit binnen de 48 uur melden
aan Mutas. Er is een franchise van 50 euro van toepassing, wat
betekent dat je de eerste 50 euro zelf moet betalen.

*

Personen rechtgevend op kinderbijslag

