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Beste lotgenoot, lieve lezer, geïnteresseerden 

Hierbij onze tweede editie van onze nieuwsbrief van 2011. Weerom met allerlei nieuws, 

weetjes en zeker onze agenda voor het najaar. 

Terwijl de heerlijke zomer zijn best doet om ons het zonnetje te bieden, genieten wij van 

de warmte. Wij weten beter dan andere dat de zon ons energie zal brengen. Vele boeren 

en tuiniersters vragen om regen ( hebben deze reeds in bakken gekregen) maar wij zijn 

bang eens het weer in ons landje omslaat dat wij ons zonnetje kwijt zijn en de zomer is 

nog maar pas begonnen …  

In het voorjaar hebben wij al als beste mogen scoren kwestie uren zon en de warmste 

streek van gans Europa. Dit heb ik zelf mogen ondervinden met in april een reisje te 

boeken naar Tenerife. 't Was er echt niet goed wat het zonnetje betreft - waar we eigenlijk 

voor gingen. De zon was nl. hier bij ons in België. Nogmaals de boodschap: men moet 

dikwijls niet ver gaan om te genieten hoor! 

Dat mochten wij ook in het voorjaar ondervinden op enkele toffe bijeenkomsten. 

Eerst in Turnhout met als onderwerp juridische aspecten na een whiplash, met toch wel een 

fijne opkomst en enkele nieuwe leden als resultaat en – waar wij het steeds voor doen – 

tevreden lotgenoten. Er was daar wel een klein probleem met de locatie maar dat probleem 

werd door onze medewerk(st)ers snel verholpen. 

Vervolgens hadden we onze bijeenkomst in Oostende met als spreker een atlastherapeut. 

Het was zeer boeiend, zeer leerrijk, en wat wij zeker niet vergeten: zo zijn er (nog) maar 

twee in gans België! We krijgen graag reacties, verhalen van mensen die met deze therapie 

ervaring hebben. Na de uiteenzetting nog een gezellige nababbel en iedereen was tevreden. 

Onze laatste bijeenkomst was zaterdag 21 mei te Leuven waar we ook spraken over het 

juridische. Wederom een goede opkomst van lotgenoten waar wij zeer gelukkig mee zijn 

want voor die mensen, die ons zo nodig hebben, daar doen wij dit alles voor. Wat op deze 

bijeenkomst ook zo fijn was, er was een vrijwilligster die zich spontaan aanbood om koffie 

mee te halen en gezellig mee afwaste … Dat doet zo een deugd dat er ook nog zo een 

mensen of lotgenoten zijn! Terwijl de juridische aspecten ook hier aanbod kwamen was er 

toch een vraag naar een geneesheer. Deze vraag nemen we mee naar ons congres of een 

bijeenkomst in het najaar. 

Kort samengevat: wij hebben weer mogen ondervinden dat onze vzw zeker nog nodig is 

voor alle lotgenoten over gans Vlaanderen, voor lotgenoten van gisteren, vandaag en 

morgen … want alle dagen vallen er slachtoffers met een whiplash (= een cervicaal 

trauma).  

Geniet van deze Nieuwsbrief en tevens van de zonnige dagen, met verlof of even tussen-

door. Wij als vrijwilligers gaan dit ook proberen maar zijn toch weerom bezig met ons 

jaarlijks congres. Om deze dag boeiend in elkaar te steken, moeten wij daar al maanden op 

voorhand aan werken en organiseren. Wij hopen op zaterdag 8 oktober 2011 een onver-

getelijk congres te kunnen brengen met medische en juridische aspecten. Verdere info zal 

zeker nog volgen maar schrijf alvast de datum in je agenda. 
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Graag wil ik nogmaals afsluiten met onze belangeloze vrijwilligers te danken om hun inzet, 

want het kan niet genoeg gezegd worden: elke steentje dat zij bijdragen geeft een 

ongelooflijke meerwaarde aan onze vzw. Wij hebben hen nodig voor alle lotgenoten. 

Warme groeten,  

Vorsselmans Melt 

voorzitster vzw Whiplash  

 

 

Nood aan een luisterend oor … 

Kom naar onze bijeenkomsten! 

In november plannen wij een bijeenkomst met een voedingsdeskundige die ons meer kan 

vertellen over het effect van voeding op ons lichaam, op onze pijn en ongemakken. 

Concrete info volgt nog in onze volgende Nieuwsbrief en op onze website. 

Mail of schrijf ons! 

Zowel wij als andere lotgenoten luisteren graag naar jouw verhaal en jouw (positieve en 

negatieve) ervaringen. We kunnen er misschien ook iets voor ons uithalen! Stuur ons een 

mailtje en vermeld erin of we jouw verhaal (al dan niet anoniem) in onze Nieuwsbrief 

mogen publiceren. 

Duurt het te lang alvorens je naar een volgende bijeenkomst kan komen, mail dan je 

vragen. We proberen ze steeds zo goed mogelijk te beantwoorden. Als het te moeilijk is 

voor ons, kunnen we altijd rekenen op de leden van onze Wetenschappelijke Adviesraad 

om ons bij te staan, waarvoor ook langs deze weg nog eens dankjewel aan hen! 

KOM NAAR ONS CONGRES!  

 zaterdag 8 oktober 2011 

 van 10 uur tot 15.30 uur  

(deuren open om 9.30 uur)  

 UZA - Wilrijkstraat 10 - 2650 EDEGEM 

 gratis toegang 

 voormiddag: lezingen over medische en juridische onderwerpen 

 namiddag: workshops met medici (waaronder ook kinesist en chiropractor) en juristen 

 concrete onderwerpen en namen van sprekers volgen nog 
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Verjaringstermijn voor juridische stappen 

Indien je, na een ongeval, juridische stappen wil ondernemen mag je zeker niet vergeten 

dat de normale verjaringstermijn 3 jaar is en dat dit maximaal kan worden verdubbeld door 

middel van bepaalde handelingen (zoals door middel van een ingebrekestelling of 

dergelijke). Na die 3 jaar kan je geen enkele vordering meer stellen. 

De enige uitzondering hierop is wanneer je reeds een gerechtelijke procedure hebt 

aangevat. 

Meester Pascal Mortier – Gent 

 

 

Onderzoek: onbegrip voor whiplash 

EVELIEN KOETSIER, MARIANNE KOOL EN RINIE GEENEN, UNIVERSITEIT UTRECHT  

In dit verslag worden de resultaten van het onderzoek ‘onbegrip voor 

whiplash’ beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd door Evelien Koetsier, 

masterstudent Psychologie aan de Universiteit Utrecht, en Marianne Kool 

en Rinie Geenen, onderzoekers en docenten aan de Universiteit Utrecht. 

Het onderzoek werd in een periode van zes maanden uitgevoerd. Dat het 

zo snel kon, heeft te maken met de enthousiaste en deskundige inbreng 

van Ton Sijm en Joke Bruins, die het perspectief van 

ervaringsdeskundigen en behandelaars in het onderzoek brachten. Het 

onderzoek werd uitgevoerd met een vragenlijst op het internet. Vooral 

via websites van stichting Whiplash de Baas, Whiplash Stichting 

Nederland en Whiplashinformatie.nl hebben veel patiënten aan het 

onderzoek meegedaan. 

Ook werden mensen met whiplash via de pers en via behandelcentra op 

het bestaan van het onderzoek gewezen. Dankzij de vele deelnemers die 

de vragenlijst wilden invullen en de hulp van de organisaties, kon het 

onderzoek in korte tijd worden afgerond. Wij willen de deelnemers aan 

het onderzoek en de mensen en organisaties die hebben geholpen 

hartelijk danken hiervoor. De doelen, aanleiding en resultaten van het 

onderzoek worden in dit verslag beschreven en toegelicht.  

De doelen van het onderzoek 

Het eerste doel van het onderzoek was om het onbegrip dat mensen met het 

whiplashsyndroom ervaren in kaart te brengen. Het tweede doel was om meer te weten 

komen over het verband tussen onbegrip en lichamelijk en emotioneel welzijn van mensen 

met het whiplashsyndroom. Het derde doel was om te achterhalen of sommige mensen 

meer kwetsbaar zijn om onbegrip te ervaren dan andere mensen. Aan het onderzoek 

hebben 250 mensen met het whiplashsyndroom deelgenomen. 
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De aanleiding van het onderzoek 

Het ervaren onbegrip bij whiplashpatiënten is nog niet eerder goed in kaart gebracht. 

Patiënten wezen erop dat dit wel zou moeten gebeuren. Onderzoekers van de Universiteit 

Utrecht hebben daarom in overleg met patiënten onderzoek gedaan naar onbegrip bij 

mensen met het whiplashsyndroom. 

Problemen als pijn, concentratieproblemen, stemming en gespannenheid zijn ook in beeld 

gebracht. Het is belangrijk om te achterhalen of onbegrip inderdaad vaak voorkomt en wat 

de meest voorkomende bronnen van onbegrip zijn. Die informatie kan vervolgens worden 

gebruikt om mensen met het whiplashsyndroom hulp te bieden bij het omgaan met 

onbegrip. Bovendien kan de informatie gebruikt worden om doelgericht de omgeving zo te 

veranderen dat er meer begrip ontstaat voor het whiplashsyndroom. 

 

Mensen met het whiplashsyndroom voelen zich niet altijd begrepen. Vaak wordt whiplash 

veroorzaakt door de schuld van een ander, maar op den duur zit het slachtoffer met de 

nadelige gevolgen. Kort na het ongeluk is er meestal nog wel begrip vanuit de omgeving, 

maar dat kan echter afnemen als op de lange duur whiplashsymptomen blijven bestaan, 

maar de schade uiterlijk niet meer zichtbaar is. Er kan dan onbegrip ervaren worden bij 

verzekeringsinstanties en overheidsinstanties, maar ook thuis, in de familie of op het werk. 

Sommige mensen in de omgeving nemen de whiplashsymptomen niet serieus. Anderen 

erkennen de symptomen wel, maar bieden toch geen steun of begrip. Onbegrip en gebrek 

aan begrip zorgen voor een extra last bovenop de symptomen van de aandoening zelf. 

Een van de reacties die mensen met het whiplashsyndroom krijgen, is dat het tussen de 

oren zit. Sommige mensen betwijfelen dat de symptomen echt zijn als er geen duidelijk 

meetbare medische oorzaak is. Artsen kunnen moeite hebben met blijvende whiplash-

symptomen, omdat ze niet goed weten hoe ze deze kunnen behandelen. Gebrek aan 

erkenning voor het whiplashsyndroom of het ontvangen van onbruikbare adviezen, kan 

vervolgens bij mensen met het whiplashsyndroom leiden tot onbegrip. 

Ook bij maatschappelijke instanties kunnen mensen met het whiplashsyndroom met 

onbegrip te maken krijgen. Bijvoorbeeld als het functioneren en de ernst van symptomen 

aangetoond moet worden in een keuring voor werk. Schommelingen in symptomen kunnen 

leiden tot reacties van ongeloof: ‘Jij zegt dat je niet kunt werken, maar gisteren was je nog 

in de tuin aan het werk.’ Het is extra pijnlijk om ook nog eens te maken te krijgen met 

onbegrip, bovenop de whiplashbeperkingen in het dagelijks leven. Dit kan als erg onrecht-
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vaardig ervaren worden als je zelf niet schuldig bent aan het ongeluk dat de whiplash heeft 

veroorzaakt. 

Onbegrip in kaart gebracht 

Onbegrip wordt dus bij verschillende omgevingen ervaren. In het huidige onderzoek is 

onderscheid gemaakt tussen onbegrip bij de partner, familie, medische wereld, werk-

omgeving en maatschappelijke instanties (zie figuur 1 op volgende pagina).  

Over het algemeen blijkt dat mensen met het whiplashsyndroom het meeste onbegrip 

ervaren op het werk en bij maatschappelijke instanties zoals UWV, de bedrijfsarts, 

gemeenten en verzekeringsmaatschappijen. 

 

Ongeveer drie op de vijf mensen met een baan ervaart soms of vaak onbegrip op het werk. 

Daarnaast hebben bijna drie van de vier mensen met het whiplashsyndroom te maken met 

onbegrip bij maatschappelijke instanties. Ongeveer de helft ervaart soms of vaak onbegrip 

bij familie en de medische wereld. 

Onbegrip bij de partner komt minder voor. Het overgrote deel (80%) ervaart nooit 

onbegrip. Voor veel mensen is de partner juist een grote steun. Dit is een positieve 

bevinding omdat blijkt dat sociale steun ervoor kan zorgen dat de nadelige gevolgen van 

een ziekte als minder ernstig worden ervaren. Eén op de vijf mensen ervaart wel onbegrip 

bij hun partner. Dit kan extra moeilijk zijn, omdat een partner dicht bij de patiënt staat en 

er elke dag is. 

Het onderzoek brengt dus vrij duidelijk in beeld waar mensen met het whiplashsyndroom 

het meest te maken krijgen met onbegrip. Onbegrip in de werkomgeving en bij maat-

schappelijke instanties komt vaak voor. Daarnaast wordt iets minder vaak, maar toch nog 

wel te vaak, onbegrip ervaren van de medische wereld en familie. Het minste onbegrip 

wordt bij de partner ervaren. De resultaten geven een algemeen beeld van het ervaren 



juni 2011  –  p. 7/16 

onbegrip. Mensen met het whiplashsyndroom kunnen onderling verschillen wat betreft de 

hoeveelheid ervaren onbegrip per omgeving. Zo zijn er ook whiplashpatiënten die helemaal 

geen onbegrip ervaren. 

 

Ernst van de whiplash 

Hoe slechter mensen met het whiplashsyndroom lichamelijk functioneren, hoe meer 

onbegrip zij ervaren, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen met meer pijn en beperkingen en 

minder vitaliteit ervaren meer onbegrip dan mensen met minder symptomen. Verder blijkt 

dat onbegrip ook verband houdt met somberheid en gespannenheid. Vooral onbegrip bij de 

familie, de werkomgeving en maatschappelijke instanties hangt samen met meer lichame-

lijke problemen en minder welbevinden. De verbanden kunnen op minimaal twee manieren 

worden verklaard. Allereerst is het mogelijk dat onbegrip zorgt voor een toename van 

symptomen en somberheid. Ten tweede krijgt iemand die veel pijn of andere symptomen 

heeft misschien eerder met onbegrip te maken. De resultaten laten duidelijk zien dat on-

begrip een probleem is dat in verband staat met de ernst van de symptomen van mensen 

met het whiplashsyndroom. 

Kwetsbare mensen 

Onbegrip wordt niet alleen bepaald door de omgeving. Sommige mensen met het whiplash-

syndroom zijn gevoeliger voor onbegrip dan anderen. Er waren aanwijzingen in het onder-

zoek dat mensen met gevoelens van hulpeloosheid en mensen die de whiplash niet hebben 

leren accepteren het meest kwetsbaar zijn voor onbegrip. 

Symptomen zoals pijn en concentratieproblemen zijn vaak moeilijk onder controle te 

krijgen. Symptomen kunnen onverwacht toenemen waardoor mensen de grip op hun leven 

dreigen te verliezen. Dit kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid. Uit het onderzoek 

bleek dat mensen die meer hulpeloosheid ervaren, ook meer onbegrip ervaren, voor-

namelijk van familieleden en collega’s. Ook is het voor sommigen erg moeilijk om het 

whiplashsyndroom te accepteren. Konden zij voorheen nog hard werken, volop sporten en 

sociale contacten onderhouden, nu zitten zij vaker thuis met de last van de aandoening en 
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zijn ze een stuk beperkter in hun dagelijkse functioneren. Mensen die de whiplash minder 

een plekje in hun leven hebben kunnen geven, blijken meer onbegrip te ervaren. Het lijkt 

erop dat gebrek aan acceptatie eerder tot onbegrip leidt, maar andersom geldt ook dat 

onbegrip tot verminderde acceptatie van de ziekte kan leiden. Het is moeilijker om het 

whiplashsyndroom te accepteren wanneer de omgeving het syndroom niet serieus neemt of 

zelfs vindt dat er sprake is van aanstellerij. 

Toekomstperspectief 

Het ervaren van onbegrip is onprettig voor mensen met het whiplashsyndroom. Het onder-

zoek liet zien dat onbegrip bij verschillende omgevingen wordt ervaren. Dit resultaat is 

gevonden bij 250 mensen met het whiplash syndroom wat een redelijk grote groep is. Het 

is belangrijk dat dit onbegrip wordt aangepakt. Het is echter nog onduidelijk hoe dat 

precies gedaan kan worden. Een eerste mogelijkheid is om voorlichting te geven aan de 

omgeving zodat kennis over het whiplashsyndroom toeneemt en daardoor mogelijk ook 

begrip. Een tweede mogelijkheid is om mensen met het whiplashsyndroom zelf weerbaar-

der te maken tegen onbegrip. Zo zou hulp geboden kunnen worden aan mensen die extra 

kwetsbaar zijn voor het ervaren van onbegrip, bijvoorbeeld door hen beter te leren praten 

over de gevolgen van de aandoening. Door zelf wat tegen onbegrip te doen, kan een even-

tueel gevoel van hulpeloosheid afnemen. Anderzijds kan ondersteuning worden geboden bij 

het accepteren van het whiplashsyndroom, bij het omgaan met de gevolgen van de aan-

doening en bij het leren leiden van een waardevol leven ondanks de aandoening. 

 

Informatie over de auteurs (van links naar rechts): 

Evelien Koetsier, drs. Marianne Kool en prof.dr. Rinie 

Geenen zijn werkzaam bij de afdeling Klinische en 

Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. 

Het onderzoek binnen het deelgebied Gezondheids-

psychologie richt zich op de wisselwerking tussen 

biologische, emotionele en sociale aspecten van ziekte 

en gezondheid. 

 

 

Nood aan een luisterend oor … 

Bel 078 159 160: de Pijnlijn van de Vlaamse Pijnliga 

Leven met chronische pijn is een enorme opdracht. Pijnpatiënten, 

familie en vrienden vinden (anoniem) bij de Pijnlijn een luisterend 

oor. Ze kunnen er hun verhaal doen en hun ervaringen be- 

spreken. Het is een aanvulling op het lotgenotencontact dat 

door verenigingen zoals de onze wordt georganiseerd.  

Ervaren dat u niet de enige bent, kan een hele troost zijn en het 

geloof in eigen kunnen vergroten. Bel op maandag van 18 tot  

20 uur en op vrijdag van 9 tot 11 uur, behalve op feestdagen. 
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Welke zijn de rechten van de patiënt? 

Omdat heel veel leden ons vragen stellen in verband met hun rechten, willen wij in deze 

nieuwsbrief de wetgeving hierover volledig afdrukken met het doel dat de artikels u tot nut 

kunnen zijn, mocht u problemen hebben van die aard. 

De tekst hieronder kan u, net als wij, vinden op de site van de Belgische overheid: 

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrigh

ts/index.htm 

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. Deze 

reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt 

en de beroepsbeoefenaar. De zorg-verlener moet de patiënt bij-voorbeeld helder 

informeren over zijn gezondheidstoestand en de zorg die hij hem voorstelt. De patiënt van 

zijn kant moet aan de gezondheidsprofessional alle informatie verstrekken die vereist is om 

medische zorg te kunnen verlenen. 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt”, opgericht binnen de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de 

overheid over patiëntenrechten (cf. www.patientrights.be). 

De patiëntenrechten omvatten: 

1 een kwaliteitsvolle dienstverlening; 

2 de vrije keuze van de zorgverstrekker; 

3 het recht op informatie; 

4 toestemming; 

5 het medisch dossier; 

6 bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

7 een beroep op bemiddeling. 

1.1 Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking 

Elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie 

van de medische kennis en van de beschikbare technologie. De diensten worden verstrekt 

met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder 

enig onderscheid (bv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging). De 

zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en 

psychische pijn maken integraal deel uit van de behandeling van de patiënt. 

1.2 Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar 

De patiënt kiest de beroepsbeoefenaar en kan zich op elk ogenblik richten tot een andere 

beroepsbeoefenaar. Die vrije keuze kan evenwel in sommige gevallen beperkt worden door 

de wet of door de omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie van de gezondheids-

zorgen (bv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezig-

heid van slechts één specialist in een ziekenhuis). Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar 

een patiënt om persoonlijke of beroepsredenen weigeren een dienstverstrekking te 

verlenen, uitgezonderd in geval van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling 

onderbreekt, moet hij evenwel de continuïteit van de zorgen waarborgen. 
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1.3 Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand 

De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te 

krijgen in zijn gezondheidstoestand (het betreft de diagnose, ook al is die negatief) en de 

vermoedelijke evolutie ervan. De beroepsbeoefenaar geeft ook aan welk gedrag er bijge-

volg wenselijk is (bv. in geval van risico’s bij een zwangerschap).  

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd? 

De beroepsbeoefenaar deelt de informatie mondeling mee in een duidelijke taal die aange-

past is aan de patiënt. Hij houdt onder meer rekening met de leeftijd, de opleiding en het 

begripsvermogen van de patiënt. 

De patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Hij kan ook vragen dat de 

informatie aan die vertrouwenspersoon meegedeeld wordt. In voorkomend geval noteert de 

beroepsbeoefenaar in het patiëntendossier dat de informatie meegedeeld werd aan of in 

aanwezigheid van die vertrouwenspersoon, evenals de identiteit van de laatstgenoemde.  

De vertrouwenspersoon  

Een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt 

aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie omtrent zijn 

gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een 

afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. 

De Federale commissie “Rechten van de Patiënt” heeft een formulier voor de aanwijzing 

van de vertrouwenspersoon opgesteld. 

Indien de patiënt de informatie niet wenst te vernemen  

De beroepsbeoefenaar respecteert zijn wens (bv. weigering om te weten of men al dan niet 

drager is van een ongeneeslijke ziekte zoals de ziekte van Huntington) en noteert het in 

het patiëntendossier. 

De beroepsbeoefenaar kan dit “verzoek van de patiënt om niet te weten” evenwel niet 

opvolgen, indien het niet meedelen van de informatie ernstig nadeel voor de gezondheid 

van de patiënt of derden (bv. besmettelijke ziekte) oplevert. In dat geval dient de beroeps-

beoefenaar vooraf een andere beroepsbeoefenaar te raadplegen en de eventueel aange-

wezen vertrouwenspersoon te horen. 

Indien de informatie ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt kan 

meebrengen  

Uitzonderlijk kan de beroepsbeoefenaar bepaalde informatie aan de patiënt onthouden, 

indien hij oordeelt dat ze op dat ogenblik een ernstig nadeel voor de gezondheid van de 

patiënt zou meebrengen. Voor die ongebruikelijke en tijdelijke handelwijze dient de 

beroepsbeoefenaar het advies van een collega in te winnen en de motivering van deze 

onthouding aan het patiëntendossier toe te voegen. Bovendien wordt de gevoelige infor-

matie aan de eventuele vertrouwenspersoon meegedeeld. 

De beroepsbeoefenaar dient de nodige fijngevoeligheid aan de dag te leggen bij de 

mededeling aan de patiënt van zijn onthouding om informatie over te brengen. 
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1.4 Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie 

Vooraleer een behandeling wordt opgestart, dient de beroepsbeoefenaar daartoe de vrije 

en geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen. Dit houdt in dat de beroeps-

beoefenaar de patiënt duidelijk heeft geïnformeerd over de karakteristieken van de beoog-

de tussenkomst. De informatie die op gepaste tijd verstrekt wordt (bv. alvorens de patiënt 

zich op de operatietafel bevindt) heeft betrekking op de volgende aspecten van de 

tussenkomst: het doel (bv. een diagnosestelling, om te opereren), de aard (bv. is de 

tussenkomst pijnlijk?), de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de contra-indicaties, 

de nevenwerkingen, de relevante risico’s, de noodzaak aan nazorg, de financiële gevolgen 

(bv. honoraria, het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar), de 

eventuele gevolgen van een weigering van toestemming alsook de mogelijke alternatieven. 

In een spoedgeval, wanneer het onmogelijk is de wil van de patiënt of van zijn vertegen-

woordiger te achterhalen (bv. een bewusteloze persoon in een spoeddienst), voert de 

beroepsbeoefenaar alle noodzakelijke tussenkomsten uit en vermeldt dit in het patiënten-

dossier. 

Hoe geeft de patiënt zijn toestemming?  

De toestemming wordt mondeling door de 

patiënt gegeven of wordt door de 

beroepsbe-oefenaar uit zijn 

gedragingen afgeleid (bv. de patiënt 

steekt de arm uit voor een injectie). 

De patiënt kan zijn toestemming 

geven onder bepaalde 

voorwaarden (bv. stopzetting 

van chemotherapie bij 

afwezigheid van resultaat). In 

gemeenschappelijk akkoord 

kunnen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar de toestemming 

schriftelijk vastleggen en die aan het 

patiëntendossier toevoegen (bv. bij een belangrijk 

onderzoek of behandeling). 

Indien de patiënt weigert of zijn toestemming intrekt 

De beroepsbeoefenaar respecteert deze weigering zolang de patiënt die niet herroepen 

heeft. De beroepsbeoefenaar blijft echter wel een kwaliteitsvolle dienstverstrekking ver-

lenen (bv. voortzetting van de lichamelijke basisverzorging van een patiënt die weigert te 

drinken en te eten). De patiënt of de beroepsbeoefenaar kunnen verzoeken dat de 

weigering of de intrekking van de toestemming in het patiëntendossier vermeld wordt. 

Indien de patiënt zich in een gezondheidstoestand bevindt die hem verhindert zijn wil uit te 

drukken (bv. in coma, bij een degeneratieve mentale aandoening), dient de beroepsbe-

oefenaar de voorafgaande wilsverklaring te respecteren die door de patiënt werd opgesteld 
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op het ogenblik dat hij nog in staat was zijn rechten uit te oefenen. In deze voorafgaande 

verklaring kan de patiënt te kennen hebben gegeven dat hij weigert zijn toestemming te 

verlenen in een bepaalde tussenkomst. Bij voorkeur stelt de patiënt deze voorafgaande 

wilsverklaring op in aanwezigheid van een derde persoon (bv. een beroepsbeoefenaar) om 

afwijkende interpretaties te vermijden. De verklaring is niet beperkt in de tijd, tenzij ze 

door de patiënt herroepen wordt op een ogenblik dat hij in staat is zijn rechten uit te 

oefenen. 

1.5 Over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier beschikken, met 

mogelijkheid tot inzage en afschrift 

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij 

op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en 

medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). De patiënt kan aan de 

beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. 

een wetenschappelijk artikel over zijn ziekte, een document waarin een vertrouwens-

persoon of een vertegenwoordiger aangewezen wordt). 

Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan hij vragen dat zijn patiënten-

dossier wordt overgedragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.  

Hoe kan de patiënt zijn dossier inzien? 

De patiënt kan (mondeling of schriftelijk) aan de beroepsbeoefenaar vragen dat hij recht-

streeks zijn patiëntendossier kan inzien. Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft de 

beroepsbeoefenaar 15 dagen tijd om het dossier aan de patiënt voor te leggen, met 

uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar (aantekeningen die 

voor derden verborgen zijn, die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de beroeps-

beoefenaar en die voor de kwaliteit van de zorgen van geen belang zijn) en de gegevens 

die betrekking hebben op derden (bv. identiteitsgegevens van naasten die informatie 

hebben toevertrouwd zonder medeweten van de patiënt). 

De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen om hem bij te staan of om 

zijn patiëntendossier in zijn plaats in te zien - met inbegrip van de persoonlijke notities 

indien de vertrouwenspersoon een beroepsbeoefenaar is. Het verzoek van de patiënt en de 

identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan het patiëntendossier toegevoegd.  

Indien de beroepsbeoefenaar besloten heeft om de patiënt niet over zijn gezondheids-

toestand in te lichten uit vrees dat dit zijn gezondheid ernstig zou kunnen schaden (cf. 

II.3), dan beschikt de patiënt slechts over een onrechtstreekse toegang tot zijn patiënten-

dossier. Alleen een beroepsbeoefenaar die door de patiënt aangewezen is, kan het dossier 

met de persoonlijke notities dan inzien. 

Hoe kan de patiënt een afschrift van zijn dossier verkrijgen? 

Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, kan de patiënt vragen om een afschrift 

van zijn patiëntendossier te verkrijgen, tegen de prijs van maximum 0,10 euro per tekst-

pagina op papier. Een maximaal bedrag van 5 euro per gekopieerd beeld kan gevraagd 

worden aan de patiënt. Indien het afschrift op een digitale drager geleverd wordt, kan 
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maximum een bedrag van 10 euro gevraagd worden voor alle gekopieerde pagina’s.  

De kosten van een afschrift van een patiëntendossier mogen niet hoger zijn dan 25 euro. 

Elk afschrift krijgt de vermelding “strikt persoonlijk en vertrouwelijk”. Het betreft een 

eenvoudige aanwijzing, een signaal dat de patiënt opvat zoals hij wil. De beroeps-

beoefenaar levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat 

de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen (bv. 

werkgever, verzekeringsmaatschappij).  

Hoe kunnen de naasten van de overleden patiënt toegang tot het dossier krijgen? 

Indien de patiënt er zich tijdens zijn leven niet tegen verzet heeft, kunnen de 

echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders 

en de kleinkinderen die geldige redenen inroepen (bv. vermoeden van een medische fout, 

opsporen van familiale antecedenten) een beroepsbeoefenaar aanwijzen (bv. de huisarts 

van het gezin) die het patiëntendossier van de overledene met de persoonlijke notities 

inziet. Teneinde de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen, is de inzage 

onrechtstreeks en wordt ze beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met 

de redenen die de naasten inroepen.  

1.6 Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer 

Behoudens akkoord van de patiënt, zijn bij de verstrekking alleen die personen aanwezig 

die op professioneel vlak nodig zijn. De informatie in verband met de gezondheid van de 

patiënt mag niet aan derden worden meegedeeld (bv. voor het sluiten van een levens-

verzekering), behalve in geval van wettelijke afwijking en indien dit nodig is voor de 

bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen (bv. besmettingsrisico). 

1.7 Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst 

Indien iemand oordeelt dat een van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd is, kan hij bij 

een bevoegde ombudsdienst een klacht neerleggen. 
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Uitnodiging tot deelname aan wetenschappelijke studie (VUB) 

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van complexe 

somatosensorische stimulatie (acupunctuur) en 

relaxatietherapie bij patiënten met chronische whiplash: de rol 

van de descenderende nociceptief inhiberende mechanismen en 

het autonoom zenuwstelsel (= invloed op de door U ervaren 

pijn, de pijndempende mechanismen in uw lichaam en het 

autonoom zenuwstelsel bij patiënten met chronische whiplash). 

 

 

Geachte 

 

Wij zijn op zoek naar personen die minstens 3 maanden na een whiplash trauma nog 

klachten hebben. Voor meer praktische info: zie volgende bladzijde. 

 

Wat zijn de voordelen voor de patiënt van een eventuele studiedeelname ? 

 u krijgt gratis evaluatie van Uw pijnwerkingssysteem en de funktionele werking van het 

autonome zenuwstelsel; 

 deze resultaten kunnen nuttig zijn voor arts, kinesitherapeut, e.a. 

 patiënt kan de resultaten toevoegen aan dossier dat wordt gebruikt om 

arbeidsongeschiktheid te evalueren; 

 de deelname levert een waardevolle bijdrage tot het wetenschappelijk onderzoek naar 

het effect van behandeling voor de chroniciteit van whiplash; 

 door deelname onderstreept U het belang van wetenschappelijk onderzoek naar deze 

zwaar onderschatte aandoening. 

 

Deze studie is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel. Indien er interesse is om deel 

te nemen of U  meer informatie wenst, kan u vrijblijvend contact opnemen met  Yannick 

Tobbackx: gsm 0475 54 52 67 of mail yannick.tobbackx@telenet.be. 

 

Met vriendelijke groet 

Prof. Jo Nijs    Dr. Mira Meeus     Lic. Yannick Tobbackx

  

 

mailto:yannick.tobbackx@telenet.be
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Uw deelname aan de studie omvat 2 sessies verdeeld over 2 weken. Tijdens iedere sessie 

ondergaat u enkele evaluaties: u wordt gevraagd om verschillende korte vragenlijsten in te 

vullen en uw pijndempend mechanisme wordt geëvalueerd. Tijdens die pijnmeting wordt u 

ook aangesloten op een toestel dat via verschillende oppervlaktesensoren aan de vingers 

van uw linker hand de activiteit van het autonoom zenuwstelsel meet (daarmee wordt 

bijvoorbeeld de huidweerstand gemeten en ook de hartslagvariatie).  

Vervolgens krijgt u een eerste behandelsessie van 20 minuten: ofwel relaxatietherapie 

ofwel acupunctuur. Na die eerste behandeling wordt uw pijndemping en het autonoom 

zenuwstelsel opnieuw geëvalueerd, en wordt u opnieuw gevraagd om 2 korte lijsten in te 

vullen.  

Een week later keert u bij ons terug voor hetzelfde protocol met dezelfde evaluaties, maar 

de inhoud van de behandelsessie zal anders zijn. Als u tijdens de eerste behandelsessie 

relaxatietherapie ontvangen heeft, dan zal u tijdens sessie 2 acupunctuur krijgen en vice 

versa.  

Deze behandelingen zijn volledig gratis en bovendien krijgt u gratis een evaluatie van uw 

pijndempend systeem. De behandeldata kan u zelf kiezen alsook de lokatie kan 

besproken worden. 

 

DEELNAME 

Bij interesse of vragen: mail yannick.tobbackx@telenet.be, gsm 0475 54 52 67. 

  

Prof. Dr. Jo Nijs Dr. Mira Meeus   

jo.nijs@vub.ac.be                                            mira.meeus@vub.ac.be    

  

Vrije Universiteit Brussel 

Fac LK – MFYS gebouw L 

Pleinlaan 2, 1050 BRUSSEL 

mailto:yannick.tobbackx@telenet.be
mailto:jo.nijs@vub.ac.be
mailto:mira.meeus@vub.ac.be
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Als je een letsel krijgt 

 

Als de dag geen zon meer draagt 

en futloos door de weken glijdt 

als de tijd leeft op zorgen en alle kracht 

leegbloedt in een bed van eenzaamheid 

spreken ’t hoofd en ’t lijf over verdriet 

diep verborgen waar je jezelf ontmoet 

als de nacht eindigt zonder morgen 

en het licht geen pracht meer heeft 

vertelt ‘t hart in de kleur van dromen 

in beelden waar je hoop als waakvlam ziet 

in voelen, geluk en vreugde zitten klaar 

daar waar je jezelf weer leven doet 

mijn letsel krijgt mij niet 

 

©Myriam Thys 


