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Onderzoeksvragen vervolgpilot 

1. Hoe vaak komt contact tussen veroorzakers en verkeerslachtoffers 
spontaan voor?  

• In welke vorm 

• Op wiens initiatief 

• Ervaringen  

• Verschil tussen verschillende leeftijdscategorieën 

→ Meting via telefonische interviews door letselschadebehandelaars 
Korevaar van Dijk en studenten VU aan de hand van uitgebreide 
vragenlijst.  

→ Informatie wordt ingewonnen over het eventuele contact, de ervaringen, 
het proces en het ongeval. 
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Onderzoeksvragen vervolgpilot 

2. Op welke wijze kan contact tussen veroorzakers en verkeersslachtoffers 
gestimuleerd worden? 

 

 

→ Voor het stimuleren van contact zijn voorlichtingsfolders gemaakt voor 

verzekerden en verzekeraars 

→ Univé gebruikt contactbrief 

→ Via de vragenlijst wordt o.a. gevraagd wat de overwegingen waren om 

contact op te nemen, of men de folder of brief kan herinneren  en wat 

men daarvan vond 
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Wat is er gedaan? 

• ‘Nulmeting’ onder cliënten van Korevaar Van Dijk (n=202). Vragenlijst 
afgenomen door medewerkers KvD 

• Onderzoek bij verzekeraars: vragenlijst afgenomen door studenten VU 

• Univé: vraag toegevoegd over waardering brief met passage over 
persoonlijk contact 

• Amlin: folder om-en-om toegestuurd, waardoor ook effectiviteit van de 
folder kan worden gemeten 

• De Goudse: herhaling van onderzoek bij Amlin, dwz folder om-en-om 
toesturen. Vragenlijst wordt iets aangevuld. 
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Aantal onderzoeksvragen: 10 

– 8 gesloten vragen 

– 2 open vragen 

Periode: mei 2014 t/m mei 2015 

Afname: interview slachtoffer (telefonisch, persoonlijk bezoek) aan de 
hand van interviewscript 

Aantal respondenten: 209 

Uitkomsten Korevaar van Dijk 
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Deelname onderzoek 
Deelname: 

– 97% (202 slachtoffers) neemt deel! 
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Karakteristiek verkeersongeluk 
Ernst ongeval 

– 50% was een ambulance ter plekke 

• 36% slachtoffers werd afgevoerd naar ziekenhuis 

– 49% was geen ambulance ter plekke 



        Excuses aan verkeersslachtoffers 

Karakteristiek letsel 
Ernst inschatting letsel slachtoffer volgens KVD 

– 43% licht letsel 

• < 3 maanden volledige genezing 

– 46% middel zwaar letsel 

• > 1 maand arbeidsongeschikt 

– 11% zwaar letsel 

• > 3 maanden arbeidsongeschikt 
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Karakteristiek contact 
Wijze van contact gelegd met slachtoffer 

– 50 % via telefoongesprek 

– 30% via ontmoeting 

• Sommige slachtoffers  
meerdere vormen van  
contact (GEM 1,2 vorm van contact) 
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Karakteristiek contact 
Ervaring contact met verzekerde 

– 79% van de slachtoffers hebben het contact als positief ervaren 

– Slechts 15% heeft het contact als negatief ervaren 

• Reden: agressie, schuld verleggen, geen medewerking, ging om geld, niet nakomen 
afspraken 
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Karakteristiek contact 

Tijdsduur contact opgenomen met slachtoffer 
– 64%  wordt binnen een week contact opgenomen met slachtoffer 

• 91% neemt binnen twee weken contact op  
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Contact met verzekerde 
Contact? 

– 37% (75 slachtoffers) heeft contact gehad met andere verzekerde 
• 17% (13): zelf contact gelegd 

• 83% (62): verzekerde heeft contact gelegd 

– 63% (127 slachtoffers) heeft géén contact gehad, reden (volgens slachtoffer): 
• Geen contactgegevens, geen behoefte, strafzaak, discussie aansprakelijkheid 
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Géén contact: contactgegevens 
Géén contact in relatie tot contactgegevens 

– In 74% van de gevallen zijn onderlinge contactgegevens bij beide bekend. 
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Contact: ernst verkeersongeluk 
Ernst ongeval in relatie tot contact slachtoffer 

– In alle gevallen wordt weinig contact opgenomen met het slachtoffer zowel in de situatie 
zonder ambulance (38%) als in de situatie met ambulance (32%-38%). 
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Contact: ernst letsel 
Ernst letsel (inschatting door KVD) in relatie tot contact met slachtoffer 

– In de situatie met licht letsel wordt minder vaak contact gelegd (34%) dan in de situatie 
met middelmatig letsel (43%). 

– In de situatie met zwaar letsel wordt relatief weinig contact (23%) opgenomen met 
slachtoffer. 
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Geen contact: alsnog contact? 
Alsnog contact met verzekerde? 

– In 72% van de gevallen wil het slachtoffer géén contact meer met de verzekerde. 

– In 27% van de gevallen wil het slachtoffer nog (mogelijk) contact met verzekerde. 

• Hierbinnen vallen 53% van de zware letsel waarbij geen contact is gelegd. 
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Algemene bevindingen 

Bijna alle (97%) slachtoffers doen mee aan het onderzoek! 

Groot aandeel (80%) van het contact met het slachtoffer vindt plaats via een 
ontmoeting of telefoongesprek. 

Contact met slachtoffer wordt door verzekerden vaak als positief (79%) ervaren. 

Contact met slachtoffer vindt snel plaats; 64% binnen een week. 

Bij 50% van de verkeersongevallen was een ambulance aanwezig. 

Meer dan de helft (57%) van de slachtoffers heeft middel zwaar tot zwaar letsel (volgens 

inschatting KVD). 
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Conclusies onderzoek KvD 

Slechts een klein aandeel (37%) van de slachtoffers heeft contact gehad met de 
wederpartij. 

– De ernst van het ongeluk heeft geen invloed op de mate waarin contact wordt gelegd met het slachtoffer 
(32% - 38%).  

Als het letsel (volgens inschatting KVD) middelmatig is, wordt het vaakst (43%) contact gelegd 
met het slachtoffer. 

In de situatie dat er géén contact wordt gelegd met het slachtoffer zijn de 
contactgegevens wel (74%) bekend bij beide partijen.  

Een kwart (27%) van de slachtoffers, waarbij geen contact is geweest, zou mogelijk 
alsnog contact willen hebben met de verzekerde. 
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Belscript 
Verzekeraars 
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Tussentijdse uitkomsten Univé 
[Deze cijfers zijn van mei 2015. N was toen 90. Univé is gestopt bij n > 100]  

 

• 84% is bereid mee te doen aan het onderzoek 
=> dat is opvallend veel!  

• 78% zegt al persoonlijk contact te hebben gehad met de andere 
betrokkene, of heeft dat geprobeerd 
=> dat is 2 x de score bij KvD veel.  
Hypotheses: 
- bij Univé & Amlin sloot de vraag contact rond SAF niet uit, bij KvD wel 
- wat is ‘persoonlijk contact’? (interpretatie? cognitieve dissonantie?) 

• Het meeste contact vindt plaats via een telefoongesprek of een 
ontmoeting (beiden circa 40%) 
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Ervaring contact 
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Geen contact, redenen zijn divers 
 

• Wat meerdere malen terugkomt is dat het ongeval daarvoor 
niet ernstig genoeg was, of dat er überhaupt geen sprake lijkt 
te zijn van letsel: 
 

•  “Geen groot ongeluk, klein, was niet nodig, van beide kanten niet, dat 
was besproken na het ongeval.”  

- “In meneers ogen was er behalve materiele schade niets aan de hand. 
Dus was niet nodig.” 

 

 

 

 

 

→   
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Geen contact, redenen zijn divers 
 

• Andere keren is de zaak volgens de verzekerde al voldoende 
afgewikkeld: 

-   “Omdat ik vind dat we het goed en netjes af hebben gehandeld.”  

- “Omdat de politie erbij was gehaald en we hebben alles even besproken.   
Mijn inziens was toen de zaak wel duidelijk,” 
 

• En soms had de verzekerde zelf geen behoefte aan contact: 
 

-    “Ik ken haar persoonlijk niet en wilde alles via de verzekeraar regelen” 

- “De mevrouw waar ik tegen aanreed was enorm agressief en 
claimbewust na het ongeval. Dus het was een onprettig ervaring.” 
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Tekstblok Univé 

      

     Een ongeluk is vervelend (ingrijpend) om mee te maken. De 
betrokken partijen worden overvallen door de situatie, de schrik, 
de schade en mogelijk opgelopen letsel. Als verzekeraar doen wij 
er alles aan om de gevolgen van een ongeval voor alle partijen zo 
goed mogelijk af te handelen. Soms is er twijfel om contact met 
elkaar te zoeken. Maar - los van de schuldvraag- wordt een 
telefoontje om de schrik te delen en belangstelling te tonen voor 
het welzijn van de ander, veelal gewaardeerd. 
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De brief van Univé 
 Niet alle verzekerden die een brief van Univé hebben ontvangen met 

daarin de ‘sorry’-passage kunnen zich deze brief ook herinneren.  

• 43 personen hebben het contact zelf gezocht.  

• Hiervan kunnen 25 personen zich de brief herinneren.  

• Hiervan zeggen 12 personen dat ze de brief pas hebben ontvangen 
nadat ze al contact hadden opgenomen.  

• Ongeveer evenveel personen (11) zeggen dat de brief geen enkele 
invloed heeft gehad op hun beslissing om contact op te nemen.  

• Tenslotte geven 2 personen aan dat deze brief wel degelijk invloed heeft 
gehad op hun beslissing om contact op te nemen. 
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De brief van Univé- notities studenten 

• Verzekerden ervaren de brief vaak als positief.  
      “Fijne brief van Univé, geeft bevestigend gevoel, fijn dat Univé hier aan dacht.  

 

• Ook is de brief een aantal keer verkeerd overgekomen, omdat men al 
contact had opgenomen 
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Tussentijdse uitkomsten Amlin 
[deze cijfers zijn van mei 2015. N was toen ruim 70, Amlin gaat door] 

 

• 50-50 folder wel of niet ontvangen 

• 75% is bereid mee te doen aan het onderzoek 
=> dat is opvallend veel! Er doen duidelijk meer mensen mee die de 
folder hebben ontvangen, dan van de controlegroep 

• 65% zegt al persoonlijk contact te hebben gehad met de andere 
betrokkene, of heeft dat geprobeerd 
=> dat is 2 x de score bij KvD veel.  
Hypotheses: 
- bij Amlin en Univé sloot de vraag contact rond SAF niet uit, bij KvD wel 
- wat is ‘persoonlijk contact’? (interpretatie? cognitieve dissonantie?) 
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Contact 

• Indien er contactgegevens waren, zijn die meestal ter plekke, via het 
schadeformulier of via de politie uitgewisseld, een enkele keer via een 
derde.  

• Vijf personen geven aan geen contactgegevens te hebben gehad van de 
ander.  

• Bij zes personen is er contact opgenomen door de andere betrokkene.  

• De meesten (80 %) hebben binnen een week contact opgenomen met de 
ander, enkele personen binnen twee weken (11 %) of een maand (6 %) en 
niemand langer dan een maand na het ongeval. 

 
=> interviewende studenten: binnen een week betekent meestal dezelfde of 
de volgende dag 

=> vragenlijst de Goudse op dit punt aangevuld 
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Wijze van contact (%) 

Telefoongesprek

Ontmoeting

Sms/Whatsapp/Telegram

Brief of e-mail

Attentie gestuurd

Via derde (familie of vrienden)
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 Het contact wordt over het algemeen als positief ervaren. De redenen 
daarvoor zijn divers. De één is blij dat hij zijn excuses heeft kunnen 
aanbieden en de ander vond het fijn om over de gebeurtenis te praten 
of zijn medeleven te kunnen tonen. Soms lukt het niet om contact te 
leggen en dat wordt als teleurstellend ervaren. 

Ervaring contact 
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• Net als bij Univé komt meerdere malen terug dat het ongeval niet ernstig 
genoegd was en dat er geen sprake leek te zijn van letsel. Dit is 
opmerkelijk, omdat in het onderzoek alleen zaken zijn opgenomen waarin 
wel letselschade is geclaimd.  

• Andere keren is de zaak volgens de verzekerde al voldoende afgewikkeld, 
met hulp van de politie en/of de verzekering 

Geen contact, reden divers 
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De folder 

• Van alle verzekerden die een folder hebben gehad en contact 
hebben opgenomen herinnert ongeveer 60% de folder. 

• De helft zegt dat ze de folder pas hebben ontvangen na het 
persoonlijke contact.  

• Er zijn tot nu toe geen personen die aangeven dat deze folder 
wel invloed heeft gehad op hun beslissing om contact op te 
nemen 
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De folder 

 Alhoewel niemand denkt dat de folder invloed heeft gehad op 
hun beslissing, wordt de folder verschillend gewaardeerd door 
de verzekerden: 
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Meting Goudse 
 

• De meting bij de Goudse gaat in september beginnen. De vragenlijst 
wordt iets aangevuld: 

- Bij aanvang wordt gevraagd of bij de aanrijding betrokkenen gewond 
zijn geraakt; ‘Heeft u of de andere betrokkene als gevolg van de 
aanrijding letsel opgelopen?’ 

- De vraag over het contact laten aansluiten op de vraag van KvD 
(contact anders dan invullen saf) 

- Antwoord voor moment van contact uitbreiden (binnen dag, enkele 
dagen) 

- Verdiepingsvragen over persoonlijk contact (hoe vaak, wat wordt er 
onder verstaan?) 

 



        Excuses aan verkeersslachtoffers 

Uitkomsten (tot dusver) 
• Persoonlijk contact komt veel vaker voor dan wij dachten: afhankelijk van definitie en 

vraagstelling  in 1/3 tot 2/3 van de gevallen. Invullen SAF speelt daarbij kennelijk een 
grote rol 

• Persoonlijk contact vindt meestal plaats nagenoeg direct na het ongeval: dezelfde of 
de volgende dag 

• Mensen bellen of zoeken elkaar op. Vormen van schriftelijk contact worden doorgaans 
als te onpersoonlijk ervaren. 

• Persoonlijk contact wordt hoog gewaardeerd (80% is pos tot zeer pos) 

• De folder wordt gewaardeerd maar komt waarschijnlijk gewoon te laat om echt 
effectief te zijn. Voor maximaal effect moet een interventie meteen opereren.(website, 
SAF) 

• Contactgegevens zijn meestal bekend. 

• Wanneer geen contact is opgenomen, wordt regelmatig als reden opgegeven dat de 
‘veroorzaker’ niet weet dat betrokkene letsel heeft opgelopen. 

• Univé kan passage van haar brief aanpassen. 
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Met dank aan: 
 

• Amlin:   Marianne Vis – Mink en Guido Denters 

• Goudse:   Peter Dijkshoorn 

• Korevaar van Dijk:  Tanja Knoester – Lagerwaard 

• Univé:  Henriëtte Visser en Joy Gerholt 

 

• Studenten VU: Roline Palmer en Suze Jasperse   
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