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ACTIVITEITENPLAN 2020 

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 

voorgenomen activiteiten in 2020. 

 

LOTGENOTENCONTACT 

 

Hulp- en dienstverlening 

 

Onze hulp- en dienstverlening is komend jaar, voor al uw whiplash-inhoudelijke vragen, weer te 

bereiken via de telefonische hulpdienst en e-mailhulpverlening. Tevens stellen advocaten van het 

netwerk ASP-WSN hun tijd beschikbaar om juridisch inhoudelijke vragen van leden van de WSN te 

beantwoorden via de helpdesk letselschade. 

 

Informatiemarkten en -bijeenkomsten 

 

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

naar de whiplashpatiënt toe te gaan. De WSN denkt dat te bereiken door deel te nemen aan een 

aantal bestaande informatiemarkten en door het organiseren van kleinschalige 

informatiebijeenkomsten. 

 

Vrijwilligersdag 

 

In 2020 wil de WSN weer een vrijwilligersdag organiseren, ter bevordering van de onderlinge 

contacten en verbondenheid tussen vrijwilligers en Stichting. Op deze dag presenteert het bestuur 

zichzelf en het activiteitenplan . Belangrijk punt is het in het zonnetje zetten van alle vrijwilligers die 

helpen de doelen van de WSN te bereiken 

 

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 door ondersteuning door de werkgroep deskundigheid, 

organiseren van informatie- en intervisiedagen en het opleiden van contactpersonen. 

https://www.whiplashstichting.nl/ondersteuning/telefoon-en-e-mailhulpdienst
https://www.whiplashstichting.nl/ondersteuning/helpdesk-letselschade
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INFORMATIEVOORZIENING 

 

Ontwikkelen informatiemateriaal 

 

De WSN wil de patiënt goed blijven voorlichten en bijdragen aan inhoudelijk hoogwaardig 

informatiemateriaal. In samenwerking met dhr. K. van Tilburg en dhr. H. Koning; beiden 

anesthesioloog/pijnspecialist wordt een brochure met informatie over whiplash en pijn opgesteld. De 

brochure moet patiënten helpen de beperkingen en klachten onder woorden te brengen naar familie, 

sociale- en werkomgeving door kort uitleg te geven over de aandoening en specifieke zaken waar 

patiënten tegenaan kunnen lopen.  

 
Website www.whiplashstichting.nl  

 

Onze website www.whiplashstichting.nl is het centrale online medium van de 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, naasten en 

andere geïnteresseerden. In 2018 is de nieuwe website opgezet. Wij hebben gekozen voor een basic 

ontwerp, om gaandeweg de content en tools te kunnen uitbreiden en optimaliseren. Optimalisatie is in 

2019 gestart en zal verder doorwerken in 2020. 

 

Het Whiplash Magazine 

 

Het Whiplash Magazine wordt gedistribueerd onder alle donateurs en (betalende) stakeholders van 

de WSN. Via het magazine worden zij geïnformeerd over o.a. medische, praktische en werk 

gerelateerde onderwerpen in relatie tot whiplash. Ook biedt het magazine ruimte voor het stellen van 

vragen en uitwisselen van ervaringen. Het magazine helpt de WSN zichtbaar te zijn en blijven, zowel 

op beleid als op inhoud. 

 

Informatie voor geïnteresseerden 

 

Om betrokkenheid van geïnteresseerden te vergroten. Dit zal gebeuren via de digitale nieuwsbrief, 

een startersinformatiepakket voor nieuwe donateurs en oude magazines tegen portokosten. 

Daarnaast hebben we in 2019 een opstart gemaakt voor een digitaal informatie pakket ter vervanging 

van drie verouderde brochures. Dit project zal in 2020 afgerond worden. 

 

 

  

http://www.whiplashstichting.nl/
https://www.whiplashstichting.nl/ondersteuning/whiplash-magazine
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BELANGENBEHARTIGING 

 

Bundelen en het inbrengen van ervaringskennis 

 

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

koepelorganisaties, te weten Iederin, Nederlandse Patiëntenfederatie 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. 


