
Herstel van letselschadeslachtoffers
Aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt onderzoek gedaan door het Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht, 

d k l kk t d b d ijf k d d ht k O dit t l d l d t d k

Achtergrond:
Letselschadeafwikkeling duurt lang en slachtoffers worden vaak niet 

i

Empowerment
Achtergrond:
Project Pandora is een initiatief van CED Mens, een organisatie die zich 
b i h dt t h d t t lli b l idi i t ti h t

Pandora

o.a. naar de raakvlakken tussen de bedrijfsgeneeskunde en de rechtspraak. Op dit moment lopen de volgende twee onderzoeken:

Nieke Elbers - n.elbers@rechten.vu.nl

serieus genomen. 

Het Empowerment onderzoek biedt letselschadeslachtoffers een online 
interventie (e-health) ter bevordering van welzijn en herstel.

Methode:

bezighoudt met schadevaststelling, begeleiding en re-integratie op het 
gebied van letselschade. 
Project Pandora biedt slachtoffers begeleiding door een casemanager 
en een multidisciplinaire behandeling gericht op werkhervatting

Methode:Methode:
Deelnemers:
340 Letselschadeslachtoffers van verkeersongevallen

Interventie:
Website www gripopmijnzaak nl:

Methode:
Deelnemers: 
100 Letselschadeslachtoffers met whiplashklachten en > 3 mnd verzuim

Interventie:
- Slachtoffer wordt begeleid door een casemanagerWebsite www.gripopmijnzaak.nl: 

- Letselschade dossier
- Letselschade informatie
- Coaching
 Impact ongeval
 Impact letsel

Slachtoffer wordt begeleid door een casemanager
- Slachtoffer krijgt toegang tot multidisciplinaire behandeling 

(o.a. haptonomie, psychologie, ontspanningstherapie en coaching)
- Kosten interventie worden een jaar volledig vergoed door          

verzekeraars
- Juridische/medische discussie wordt een jaar uitgesteld

Empowerment
Impact letsel

 Impact letselschadeafwikkeling

Procedure:
- Inclusie slachtoffers via belangenbehartiger/verzekeraar/bedrijfsarts
- Randomisatie controle vs. interventie conditie

Juridische/medische discussie wordt een jaar uitgesteld

Procedure:
- Binnen 14 dagen na aanmelding slachtoffer: casemanager maakt 

een plan van aanpak en geeft re-integratieadvies 
- Na 14 dagen: Start interventie gericht op werkhervatting

Controle groep: reguliere letselschadeafwikkeling
Interventie groep: reguliere letselschadeafwikkeling + toegang website

- Meetmomenten: T0 (inclusie), T1 (3 mnd), T2 (6 mnd), T3 (1 jaar)

Uitkomstmaten:

g g g
- Na 9 maanden: Evaluatiegesprek belangenbehartiger, verzekeraar & 

casemanager
- Na 1 jaar: Beëindiging interventie.

Uitkomstmaten:
Empowerment, Procedurele rechtvaardigheid, Welzijn, Stress, Participatie

Interesse? Laat uw visitekaartje achter!

Werkhervatting, Slachtoffer tevredenheid

We zoeken nog deelnemers!
Kent u whiplashslachtoffers? Geef ze de folder!       


