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ACTIVITEITENVERSLAG INSTELLINGSUBSIDIE 2019 

WHIPLASH STICHTING NEDERLAND 

 

De Whiplash Stichting Nederland (WSN) zet zich in voor de (h)erkenning van het whiplashsyndroom 

en het versterken van de positie van whiplashpatiënten. We doen dit actief, onder meer door onze 

uitgevoerde activiteiten in 2019 

 

LOTGENOTENCONTACT 

 

Hulp- en dienstverlening 

 

Onze hulp- en dienstverlening was voor whiplash-inhoudelijke vragen, weer te bereiken via de 

telefonische hulpdienst en e-mailhulpverlening. Tevens hebben advocaten van het netwerk ASP-WSN 

hun tijd beschikbaar om juridisch inhoudelijke vragen van leden van de WSN te beantwoorden via de 

helpdesk letselschade. 

 

Resultaten; 

 Circa 150 inhoudelijk aandoening gerelateerde telefoontjes per jaar en circa 150 

praktische en organisatorische informatievragen door contactpersonen. 

 Circa 150 aandoening gerelateerde vragen via email per jaar door contactpersonen. 

 Circa 60 juridisch inhoudelijke door advocaten van het netwerk ASP-WSN 

 Ten behoeve van de bevordering van de deskundigheid van onze contactpersonen heeft er 1 

werkgroep vergadering en twee intervisiebijeenkomsten ( zie werkgroep 

deskundigheidbevordering) plaatsgevonden.  

 

Informatiemarkten en -bijeenkomsten 

 

Niet alle whiplashpatiënten weten de dienstverlening van de WSN te vinden. Daarom willen we ook 

naar de whiplashpatiënt toe te gaan.  

 

Resultaten: 

- De WSN is  van 7 tot 10 februari 2019 met een stand vertegenwoordigd geweest op de 

Gezondheidsbeurs.  

- De WSN heeft 5 kleinschalige informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

- Op 20-11-2019 was de WSN vertegenwoordigd op de mini-symposium in Venlo. 
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Vrijwilligersdag 

 

In 2019 heeft de WSN een speciale vrijwilligersdag (WSN bestaat 30 jaar) ter bevordering van de 

onderlinge contacten en verbondenheid van haar personeel en vrijwilligers georganiseerd.  

 

Resultaten; 

- De vrijwilligersdag heeft plaats gevonden op zaterdag 6 april 2019 in het Dorpshuis in Lage 

Vuursche  

- Op deze dag hebbe vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen, is er afscheid genomen van 

bestuursleden en zijn een aantal vrijwilligers ere-lid geworden. Tevens heeft het bestuur het 

activiteitenplan gepresenteerd en zijn alle vrijwilligers bedankt voor hun. 

 

Deskundigheidbevordering 

 

Whiplashpatiënten hebben vooral behoefte aan informatie, advies en een luisterend oor. Actuele 

kennis en communicatieve vaardigheden zijn daarom essentieel. Dat stelt eisen aan de deskundigheid 

en vaardigheden van de contactpersonen. De WSN besteedt daarom continu aandacht aan de 

deskundigheid van haar contactpersonen. 

 

Resultaten 

- De werkgroep deskundigheid heeft 5 vergaderingen gehad waardoor signaleren en 

onderzoeken van therapieën en behandelingen voor whiplash gemonitord zijn en gedeeld 

binnen de organisatie.  

- De infodag voor alle vrijwilligers en medewerkers heeft plaatsgevonden op 23-11-2019. Op 

deze dag is er een lezing geweest over het Chronisch Pijn Protocol. Een behandeling 

ontwikkeld door de Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck in samenwerking met revalidatie 

artsen door Mw. A. Kragten 

- Op 9 oktober 2019 is er een lezing geweest over Cognitive FX door dr. E. Klappe, internist-

vasculaire geneeskunde. 

- Op 2 mei 2019 is intervisie-dag voor contactpersonen geweest. 

- Op 10-12-2019 zijn er 4 contactpersonen opgeleid voor het organiseren en begeleiden van 

bijeenkomsten.  
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Maatje zoekt maatje 

 

De behoefte van whiplashpatiënten om lotgenoten te spreken blijft aanwezig. Daarom is de WSN in 

2019 doorgegaan met maatje zoekt maatje.  

 

Resultaten: 

- Eind 2019 stonden 73 mensen op de lijst 

- Op de besloten facebook groep is ook een lotgenotenlijst beschikbaar.  

- Voor beiden hebben we dit jaar een disclaimer ontwikkeld en toegevoegd.  

 

INFORMATIEVOORZIENING 

 

Ontwikkelen informatiemateriaal 

 

De WSN heeft dit jaar informatiemateriaal ontwikkeld 

 

Resultaten: 

- Een handzame A-5 flyer ‘Whiplash kan iedereen overkomen” een informatieve flyer over 

whiplash, welke besteld kunnen worden bij de WSN, gebruikt kan worden op 

informatiebijeenkomsten en markten, in donatiepakketten en digitaal te downloaden is door 

donateurs 

- Een brochure met informatie over whiplash, in samenwerking met Dhr. K. van Tilburg, en Dhr. 

H. Koning, beiden anesthesioloog/ pijnspecialist, pijn, is in de afrondende fase. 

 

Website www.whiplashstichting.nl 

 

Onze website www.whiplashstichting.nl is het centrale online medium van WSN. Het  biedt ruimte om 

kennis te delen, communicatie over whiplash en het genereren van betrokkenheid bij acties en 

activiteiten van de WSN. Bovenal voor patiënten, maar uiteraard ook voor hun partners en naasten, de 

vrijwilligers en alle overige geïnteresseerden.  

 

Resultaten: 

Informatie en ervaringsdeskundige kennis overbrengen aan whiplashpatiënten. Een groter bereik 

creëren door de website en de social media kanalen aan elkaar te koppelen, verwijzingen naar onze 

website via social media en de nieuwsbrief.  

- Website bezoekers per dag gemiddeld 200,  

http://www.whiplashstichting.nl/
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- FB volgers 1292,  

- leden Besloten FB groep 834 

- volgers op Twitter 370 

- volgers op LinkedIn 160. 

 

Het Whiplash Magazine 

 

Middels dit magazine worden patiënten betrokken bij de stichting en geïnformeerd over de vele 

aspecten van het leven met whiplash. Er is aandacht voor actuele onderwerpen rondom whiplash, 

praktische handreikingen en belangenbehartiging. Daarnaast is er ook ruimte voor vragen te stellen, 

ervaringen uit te wisselen, de activiteiten en de resultaten van de WSN aan het licht te brengen.  

 

Resultaten: 

- Omdat het Whiplash Magazine 1 een jubileumnummer zou worden heeft de 

redactievergadering al plaatsgevonden op 20 november 2018.  

- 1 Whiplash Magazine met oplage van 2000 exemplaren. De WSN bestond in 2019. Hiervoor 

heeft dit magazine het doel behaald om er een speciale editie van te maken. Een editie om te 

bewaren met een kwalitatief mooiere omslag 

- Het magazine is online te verkrijgen in via ‘inloggen voor leden’ op onze website.  

- Door omstandigheden is het tweede magazine niet tot stand gekomen. Hiervoor in de plaats is 

er een mooie kerstkaart gemaakt en deze is verzonden aan alle donateurs en relaties. 

 

Informatie voor geïnteresseerden 

 

Om betrokkenheid van geïnteresseerden te vergoten, wil de WSN informatie beschikbaar stellen 

welke makkelijk toegankelijk en informatief is, te weten een maandelijkse Nieuwsbrief, een 

startersinformatiepakket en oude magazine tegen portokosten. 

 

Resultaten: 

- 8 nieuwsbrieven verzonden via mail en op de website en social media gepubliceerd 

- Circa 25 startersinformatiepakketten aangeboden via het secretariaat 

 

Nationale Whiplashdag 

 

De Nationale Whiplashdag is jaarlijks op 7 november. Dit jaar had de stichting, ook omdat we 30 jaar 

bestaan, deze dag whiplash onder de aandacht willen brengen.  
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Resultaten: 

- Er hebben 3 projectgroep vergaderingen plaatsgevonden 

- Door omstandigheden is het niet mogelijk geweest om op 7 november 2019 iets te 

organiseren 

 

BELANGENBEHARTIGING 

 

Bundelen en het inbrengen van ervaringskennis 

 

Om de belangen van whiplashpatiënten te behartigen is de WSN aangesloten bij een drietal 

koepelorganisaties, te weten Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Dutch Brain council. 

Daarnaast neemt de WSN ook deel aan het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Via 

de overleggen is het Whiplash Stichting Nederland in staat om het bundelen en het inbrengen van 

ervaringskennis in diverse overlegsituaties zoals bij aanbieders, verzekeraars, overheden en andere 

maatschappelijke organisaties te borgen. 

 

Resultaten: 

- Lidmaatschap Ieder(in), Nederlandse Patiëntenfederatie en Dutch Brain council 

- Deelname aan overleggen bij Pijnpatiënten naar één stem 

- Deelname aan werkgroep Stigmatisering, een samenwerking met Patiëntenfederatie, Me/CVS 

Stichting Nederland en Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.), de Nationale Vereniging voor 

Fibromyalgie-patiënten. 

 

BACK-OFFICE 

 

Ten behoeve van de back-office activiteiten van de WSN, hadden we al een samenwerking met 

Me/CVS Stichting Nederland en Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.), de Nationale Vereniging voor 

Fibromyalgie-patiënten. In 2019 is deze samenwerking verder versterkt en heeft dit geresulteerd in het 

oprichten van de nieuwe Stichting, te weten Stichting Backoffice Patiëntenorganisaties.  


