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Toelichting onderzoek 

• Gezamenlijk initiatief VU en Slachtofferhulp Nederland (SHN), 
past in activiteiten gericht op empowerment van slachtoffers 
van letselschade 

 

• Doel: ondersteuning van slachtoffers van letselschade bij  

a) zelf afwikkelen van hun schade 

b) keuze al of niet een belangenbehartiger (BBH)  

c) op mondige wijze gebruik maken van de diensten van BBH 
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Belang onderzoek 

HOGER DOEL: 

 

Kieswijzer Letselschade 

Innovatie 

rechtshulpverlening 

VERZEKERAARS: 

 

Beheersbare BGK 

Beperken excessen/     

kwalijke praktijken 

SLACHTOFFERS: 

 

Bewust kiezen: 

Wel/geen bbh? 

Welke bbh? 

BBH’s: 

 

Stimuleren marktwerking 

Kwaliteitsstimulans 

MARKT: 

 

Innovatie bijv. door   

stepped care modellen 

KIESWIJZER LETSELSCHADE 
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      Methode:  

a) een beperkt literatuuronderzoek 

b) interviews met 40 verkeerslachtoffers  

c) verkenning van twee databestanden in beheer bij de 
stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) 

d) dossieronderzoek 

Toelichting onderzoek 
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Data behoefte 

• PIV TVO en LSS zijn de enige geschikte 
databases beschikbaar 

• analyse van de relatie tussen 
doorlooptijden, schadelast, 
tevredenheid en het al dan niet hebben 
van een belangenbehartiger is van 
grote waarde voor dit onderzoek 

• Betrouwbaarheid is cruciaal, dus bij 
voorkeur is de volledig database 
beschikbaar voor analyse 
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De TVO / LSS data worden onder de volgende voorwaarden 
gebruikt: 

• Anonimiteit van de deelnemende maatschappijen gegarandeerd 

• Het PIV is betrokken bij het onderzoek en bewaakt de belangen 
van de deelnemende verzekeraars 

• De VU krijgt toegang tot de analyses, niet tot de onderliggende 
databases 

• Q-Consult levert de door de VU gewenste analyses op met 
goedkeuring van het PIV 

• Actieve betrokkenheid bij het onderzoek is mogelijk 

 

Voorwaarden 
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• Zijn jullie bereid mee te werken aan ons onderzoek? 

 

• Stellen jullie de volledige database van TVO en LSS beschikbaar 
onder de genoemde voorwaarden? 

 

• Welke mate en vorm van betrokkenheid zien jullie graag? 

 

 

Vragen aan RvA 


