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Welkomstwoord 
 

 

De namiddag werd ingezet door Frank Hutsebaut, 
de voorzitter van de Vlaamse Stuurgroep voor de 
Opvang van Verkeersslachtoffers. Hij leidde het col- 
loquium in met een overzicht van de historiek en 
de aanzet voor de Staten-Generaal in 2007. In het 
Staten-Generaal werden 214 aanbevelingen naar 
voren  geschoven  die  onderverdeeld  kunnen  wor- 
den in negen aandachtspunten. Zo blijkt dat vooral 
medische en psychosociale hulpverlening, mobiliteit, 
onderzoek en statistiek, justitie, verzekeringen, de 
politie, de veroorzakers en re-integratie een evalu- 
atie waard zijn. Tijdens het colloquium worden vijf 
workshops ingericht waarbij reflecties geuit kunnen 
worden omtrent deze thema’s. De bedoeling is om 
verdere prioritaire acites te bepalen. Hutsebaut geeft 
aan dat er nood is aan een sectoroverschrijdende 
aanpak met voldoende overleg waarin een belang- 
rijke  rol  weggelegd  is  voor  een  trajectbegeleider. 

 
Vervolgens onderlijnde Gerdine Westland, Algemeen 
Coördinator van Rondpunt vzw, het belang van 
secundaire victimisatie te voorkomen.  Hierdoor zijn 
de contacten met de familieleden van de slachtoffers 
op de plaats van het ongeval   een belangrijk aan- 
dachtspunt.   Zeker inzake een zorgvuldige omgang 
met jongeren en kinderen is er verbetering moge- lijk.   
Westland wijst daarnaast ook op het belang van  
psychosociale  opvang  in  de  ziekenhuiscontext en 
ondersteuning bij de juridische nasleep van het 
ongeval. Met enige voorzichtigheid oppert ze dat ook 

veroorzakers van een verkeersongeval begeleiding 
nodig hebben, de doorverwijzing loopt hier nog mank 
volgens haar.  Met betrekking tot re-integratie wordt 
opnieuw gehamerd op betere samenwerking tussen 
sectoren.  Bijzondere aandacht is nodig voor de 
doelgroep NAH. Zij stuiten op veel onbegrip. Ter 
afsluiting wil Westland een oproep doen om op het 
organisatorisch en wettelijk niveau ruimte te maken 
voor een menselijke benadering en zo een bondge- 
noot te zijn voor verkeersslachtoffers en hun families. 
 
Het plenaire gedeelte van het colloquium werd afgeslo- 
ten door een toespraak van Minister Jo Vandeurzen. 
 
 
 
 
 

Jo Vandeurzen 
Vlaams Minister  van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin



 

WERKGROEP 1 

MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE 
HULPVERLENING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Ann Baeyens 
Departementscoördinator Zorg bij de Landsbond CM 
en lid van de stuurgroep ‘Verkeersslachtoffers’ namens 
Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) Ziekenfondsen. 

 
Panelleden 
Karen Feys 
Forensisch coördinator voor CAW West-Vlaanderen 
en verantwoordelijk voor slachtofferhulp. 
Jan Stroobants 
Diensthoofd   spoedgevallen   ZNA   Middelheim   en 
stagemeester studenten urgentiekunde. 
Dimitri Heyndrickx 
Intermutualistisch stafmedewerker DMW’s. 

Binnen deze werkgroep wordt er een duidelijk onder- 
scheid gemaakt tussen medische hulpverlening en 
psychosociale hulpverlening. Binnen de medische 
hulpverlening  zijn  er  vijftien aanbevelingen die in 
drie   subthema’s   onderverdeeld   kunnen   worden. 
(1) Informatie, (2)verkleinen van discontinuïteit van het 
normale leven na een verkeersongeval, (3) onderwijs. 
 
 
 

 
A. MEDISCHE HULPVERLENING 
 
 
 

Realisaties 
 
De informatiedoorstroming tussen de zorgver- 
strekkers kent enkele verbeteringen. Zo is bij- 
voorbeeld  de  arts  nu  verplicht  om  alle  gegevens 
te registreren en ter beschikking te stellen van de 
zorgverstrekkers. Deze registratie is niet langer 
vrijblijvend of afhankelijk van individuen. Andere 
voorbeelden zijn dat de verplichte ‘Urgentie 
Registratie’ van kracht is en dat er meer aandacht 
is   voor   informatieverstrekking   aan   de   patiënt. 
 
•    Good practice in Middelheim: er is een dagelijkse 

briefing over hoe omgegaan wordt met de patiën- 
ten die zich die dag aanmelden op de spoeddienst. 

 
De  empathische  attitude  van  de  (urgentie-)art- 
sen  in  de  selectiecommissies  en  tijdens  de  sta- 
ges krijgt meer aandacht. Dit onder meer via de 
integratie  van  een  opleidingsmodule  ‘Slachtoffer 
en  omgeving’  binnen  de  opleiding  voor  urgen- tie-
artsen.  Daarnaast  is  er  nu  regelgeving  over hoe    
slecht    nieuws    gebracht    moet    worden. 
 
Onderwijs op afstand voor zieke kinderen via 
synchroon internetonderwijs, georganiseerd door de  
vzw ‘BedNet’ werd recent wettelijk verankerd. 
Meerdere ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben 
eigen basisscholen voor buiten- gewoon onderwijs 
Type 5 . Daarnaast werken ze ook samen met de 
school van het slachtoffer en het CLB. Sommige 
revalidatiecentra werken ook samen met de 
Gespecialiseerde Trajectbegeleiding van de VDAB 
(GTB) of met de (vroegere werkgever) om te kijken naar 
mogelijkheden en noodzakelijke aanpassingen. Er is 
meer samenwerking tussen politie en ziekenhuizen. 
 
•    Good practice ZNA : De opvang van patiënten is 

onderwerp van briefings en er werden samenwer- 
kingsprotocols afgesloten met de politie en het 
parket. Er is ook een spoedpsychiater van dienst.



 

 

•    Good practice Vlaamse  Ardennen: Er is een samen- 
werkingsprotocol     rond     verkeersslachtoffers. 

 
•    Good   practice   Pulderbos   :   Dit   revalidatie- 

centrum heeft een uitgeschreven visie over 
samenwerking     met     andere     zorgverleners. 

 
Een andere realisatie inzake medische hulpver- 
lening   werd   mogelijk   gemaakt   door   Assuralia 
die   een   eenvormig   medisch   attest   opmaakte. 

 
Ook leerlingen worden beter voorbereid op het bie- 
den van hulp aan slachtoffers. Het actieplan ‘EHBO in 
het onderwijs’ werd opgestart. In dat verband 
ontwikkelde het Rode Kruis Vlaanderen een leer- 
lijn. Een website van het Ministerie van Onderwijs 
geeft praktische voorbeelden voor de EHBO-lessen. 
In  Antwerpen  is  er  het  ‘train-the-trainerproject’ 
voor    kinderen    omtrent    reanimatietechnieken. 

 
Er  zijn  veel  good  practices  te  vinden  maar  dit 
is  jammer  genoeg  nog  niet  overal  de  regel.  Er 
is  nood  aan  een  uitrol. 

 

 
 

UIitdagingen 
 
De aandacht voor de psychosociale gevolgen van 
een verkeersongeval moet groter worden, alsook 
voor de samenwerkingsmogelijkheden met andere 
hulpverleningsdiensten.   Dit   kan   bereikt   worden 
door basisvorming en permanente vorming in de 
opleiding Geneeskunde en via de sensibilisering van 
huisartsen. 

 
In de ziekenhuiscontext moet grotere aandacht gaan 
naar de psychosociale opvang van slachtoffers. Er 
moet een goede ruimte in het ziekenhuis zijn waar 
men nabestaanden en naasten kan opvangen. Er 
moet kennis aangereikt worden over hoe aandacht 
gegeven moet worden en de aanstelling van een ver- 
trouwenspersoon. Ziekenhuizen geven momenteel 
aan dat ze hiervoor geen middelen hebben. 

 
Omtrent de werking van de revalidatiecentra moet 
een oplossing gezocht worden voor een aantal pro- 
blemen: 

 
•    Ambulante revalidatiemogelijkheden met speci- 

alisatie in NAH  kennen een gebrekkige geografi- 
sche spreiding; 

•    Een          betere          samenwerking          tussen 

revalidatiecentra en externe diensten zoals bij- 
voorbeeld Slachtofferhulp is noodzakelijk; 

•    Betere    ondersteuning    van    slachtoffers    die 
opnieuw de arbeidsmarkt betreden; 

•    Betere opvolging van het vervolgtraject. Hierrond 
zijn er goede voorbeelden maar er is zeker nog 
groeimarge. 

 
 
 

 

B. PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 
 
Aan psychosociale hulpverlening wordt veel belang 
gehecht gezien de 42 aanbevelingen hieromtrent in 
het Staten-Generaal. Ook de citaten in de speech 
van Gerdine Westland tonen nogmaals het belang 
hiervan aan. 
 

 
 

Realisaties 
 
Verkeersslachtoffers zijn algemeen genomen een 
duidelijkere doelgroep geworden in het beleid en de 
praktijk. Hiervan zijn enkele voorbeelden terug te 
vinden: 
 

 
 

•    Benoemd in de Vlaamse regeerakkoor- 
den; 

•    Uitdrukkelijke opdracht van CAW en medewer- 
kers verkeer; 

•    Expertisecentrum  Rondpunt  met  informatieve 
website en een gids voor slachtoffers; 

•    De gedragscodes van Assuralia; 
•    De expliciete melding in regelgeving en intern 

beleid dat verkeersslachtoffers terecht kunnen 
bij DMW Ziekenfondsen. 

 
Rondpunt is ook een belangrijke actor in het orga- 
niseren van specifieke vormingen. Deze vormingen 
werden aangeboden aan de medewerkers van CAW, 
DMW en de interventiediensten. Er waren getuige- 
nissen in scholen, sensibiliseringsprojecten voor jon- 
geren, vormingen voor vrijwilligers,… 
 
De werkgroep heeft zinvol werk geleverd met een 
aanzet  naar  trajectbegeleiding  maar  er  is  nog 
ruimte voor verbetering. Dit kan een project zijn van 
Rondpunt dat op termijn opgenomen wordt in het 
aanbod van CAW en de Diensten Maatschappelijk 
Werk van de Ziekenfondsen. In de toespraak van 
Minister  Vandeurzen  werd  dit  topic  naar  voren



geschoven. 
 
Sommige ziekenhuizen beschikken over een psycho- 
sociale permanentie zoals bijvoorbeeld Middelheim. 
Een revalidatiebehandeling op acute hospitalisatie- 
diensten is veelal niet centraal gecoördineerd en er 
ontbreekt een RIZIV-nomenclatuur voor psychologi- 
sche ondersteuning. Inzake doorverwijzing blijft de 
samenwerking tussen CAW en ziekenhuizen moeilijk. 

 
Om alle betrokkenen bij een verkeersongeval goed 
door te verwijzen, beschikt de politie nu over for- 
mele richtlijnen.  In sommige politiezones worden 
vormingen georganiseerd over slachtofferzorg maar 
elders wordt het aanbod van CAW te weinig gecom- 
municeerd, zeker inzake veroorzakers. 

 
Er bestaan afspraken met de bemiddelingsdienst 
Moderator in het kader van het parket en de recht- 
bank. Daarnaast geeft Rondpunt jaarlijks een ses- 
sie over de problematiek van betrokkenen bij een 
verkeersongeval in het kader van de opleiding van 
magistraten. 

 
Elk CAW heeft een medewerker in dienst die 
gespecialiseerd  is  in  verkeer  om  zo  de  diensten 
van slachtofferhulp te waarborgen. CAW werkt ook 
trajectmatig samen met betrokkenen van een ver- 
keersongeval. Samen met vrijwilligers werkt CAW 
een werkwijze uit en ze geeft hen ook vorming. CAW 
werkt op twee manieren samen met Moderator: 
•    In het kader van herstelbemiddeling 
•    Met gerechtelijk welzijnswerk in functie van de 

begeleiding van slachtoffers en veroorzakers. 
Medewerkers verkeer van CAW kwamen bijeen met 
de   verschillende   lotgenotenverenigingen   in   een 
werkgroep. Dit resulteerde in een leidraad voor pro- 
vinciale ontmoetingen. 

 
In sommige ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn 
nu specifiek op kinderen gerichte initiatieven. In dat 
verband verzorgt Rondpunt een module in de vor- 
ming voor huisartsen. 

 
Ook inzake media en de werkwijze van jour- nalisten 
zijn er zaken gerealiseerd. Het 
Kinderrechtencommissariaat publiceerde een bro- 
chure  met  praktische  tips  voor  journalisten.  De 
Raad voor de Journalistiek ontwikkelde een nieuwe 
richtlijn voor het omgaan met minderjarigen. 
Hieromtrent namen ook CAW en Rondpunt initia- 
tieven voornamelijk over het omgaan met slachtof- 
fers en het omgaan met berichtgeving rond ernstige 

ongevallen. 
 

Uitdagingen 
 
Omtrent de informatieverstrekking aan betrokke- 
nen bij een verkeersongeval is er in het algemeen 
nood aan betere coördinatie, afstemming en samen- 
werking tussen de betrokken organisaties. In de 
stuurgroep alleen al zijn negen sectoren aanwezig. 
In functie van de doorverwijzing van betrokkenen 
dienen de samenwerkingsverbanden geoptimali- 
seerd te worden. Belangrijk hierin is de doorverwij- 
zing naar lotgenotenwerkingen en psychosociale 
hulpverlening vanuit verzekeringen, CLB en tewerk- 
stelling. Er is nood aan formele afspreken. 
 
Verder onderzoek is noodzakelijk en dit voorname- 
lijk over de gevolgen van een verkeersongeval, naar 
het functioneren en de effecten van hulpverlening, 
naar andere en nieuwe methoden voor psychologi- 
sche opvang. 
 
In de medische sector is er nood aan een strikt wet- 
telijk kader voor de sociale diensten van de zieken- 
huizen, aan een vast onderdeel in de opleiding tot 
urgentiearts en verpleegkundige over de opvang van 
verkeersslachtoffers en aan een verduidelijking van 
de rol die de huisarts opneemt. 
 
Verder wordt de bemerking gemaakt dat de psy- 
chosociale problematiek van verkeersongevallen 
deel moet uitmaken van de opleiding tot jurist. 
 
Vanuit de nood aan een effectief tweedelijnsaanbod 
en bijvoorbeeld aan voldoende trauma- therapeuten 
dient er gezocht te worden naar een betere 
samenwerking met de CGG . 
 
Onderzoek  en  gerichte  actie  naar  doorverwijzing 
van  CAW  naar  lotgenotenwerkingen  is  noodzake- 
lijk. Doorverwijzingen naar de psychosociale hulp- 
verlening dienen gestimuleerd te worden vanuit de 
verzekeringsmaatschappijen, het CLB en de arbeids- 
wereld, dit door middel van acties. Het is belangrijk 
dat doorverwijzing naar elkaar kan gebeuren vanuit 
een wederzijdse kennis over ieder zijn aanbod. 
 
Eventueel kan de problematiek van ‘omgaan met 
slachtoffers’  aan  bod  komen  in  de  opleidingen 
‘Journalistiek’. Hier moet onderzoek naar gebeuren 
waaruit dan initiatieven kunnen ontstaan.



 

 

Elkaar vinden in de trajectbegeleiding blijft opnieuw 
een uitgesproken uitdaging. 

 
 
 

 
C.PRIORITAIRE ACTIES  

 
•    De  optimalisering  van  het  samenwerkingsver- 

haal en het doorverwijzen tussen ziekenhuizen, 
revalidatiecentra en diensten slachtofferhulp en 
slachtofferbejegening van de politie. 

•    Ervoor zorgen dat de psychosociale opvang een 
vaste plaats krijgt in de medische sector. 

•    Duidelijkheid creëren over de nood aan en de 
inhoud van trajectbegeleiding. Ook voor de ver- 
antwoordelijke partners moet duidelijk worden 
welke nood er is, wat het inhoudelijk inhoudt en 
wie wat doet. 

•    Binnen de geestelijke gezondheidszorg een bre- 
der en meer verspreid aanbod voor de psycho- 
sociale gevolgen van NAH en trauma opzetten. 

 

D. AANVULLINGEN DOOR HET PANEL 

JAN STROOBANTS 
 
Jan Stroobants heeft een bijzondere affiniteit met de 
Staten-Generaal. Hij zat enkele jaren geleden in de 
werkgroep rond medische hulpverlening en leidde 
deze ook. Hij vestigt de aandacht vandaag op een 
aantal blijvende zaken waar nog geen oplossing voor 
is. 

 
Hij vraagt zich af wat er verwacht wordt van artsen 
rond psychosociale opvang. Ze moeten medisch sterk 
zijn maar ook in staat kunnen zijn om de omge- ving 
goed in te lichten en te begeleiden. Ze moeten goed 
luisteren naar de slachtoffers en ervoor zorgen dat 
het gouden uur – waarbij ze worden opgevangen in 
de spoeddienst – zonder traumatische ervaringen 
verloopt. Voor de patiënten is de manier waarop ze 
worden opgevangen een blijvende herinnering. In 
de opleiding tot arts moet uitleg en toelichting gege- 
ven worden over wat in mensen omgaat en wat de 
impact is van het handelen als arts. 

 
Daarnaast vraagt Stroobants zich ook af welk type 
persoon geschikt is om arts te worden. Bepaalde 
skills binnen de urgentiekunde zijn belangrijk zoals: 

emotionele   intelligentie,   goed   overkomen,   het 
hart op de juiste plaats en de nodige sociale vaar- 
digheden  hebben.  Hij  opteert  ervoor  dat  ook  op 
‘Emotionele  Intelligentie’  getest  moet  worden  bij 
de ingangsproeven voor de opleiding Geneeskunde. 
Momenteel is het ingangsexamen een sport gewor- 
den omdat je goed moet zijn in wiskunde, biologie en 
andere wetenschappen. Als je daar goed in bent, kan 
je het ingangsexamen proberen afleggen. Er is een 
breder kader nodig dan zuiver wetenschap. Er is nog 
veel werk aan de match tussen emotionaliteit en 
academici. 
 
Stroobants oppert ook voor een begeleiding vanaf 
moment nul (de spoeddienst) door een vertrouwens- 
persoon. Momenteel start de begeleiding veel te laat 
bij de instanties en gebeurt het veel te fragmentair. 
Een helikopterzicht is nodig, alsook een holistische 
visie waarin de mensen meegenomen kunnen wor- 
den. Begeleiding moet volgens hem het medische 
aspect overstijgen. De professionals komen samen 
maar voor de patiënt en omgeving is er een soort van 
‘transplantcoördinator’ nodig die het hele tra- ject 
begeleidt en de klok rond beschikbaar is. De tra- 
jectbegeleiding start al vanaf het begin. Engagement 
van de overheid om de puzzelstukken in elkaar te 
doen passen mag niet losgelaten worden. 
 
Voor trajectbegeleiders is er misschien wel een bij- 
komende opleiding nodig. Stroobants vraagt zich af 
wie die rol op zich neemt. Aangezien veel slachtof- 
fers - niet alleen verkeersslachtoffers - nood hebben 
aan begeleiding is het logisch dat dit vanuit het zie- 
kenhuis wordt georganiseerd. Indien de trajectbege- 
leiding specifiek voor verkeersslachtoffers is dan is 
het beter om dit buiten de ziekenhuizen te organi- 
seren want er zijn niet elke dag verkeersslachtoffers 
aanwezig in de ziekenhuizen. 
 
Een laatste bedenking van Stroobants is dat het 
afsluiten van veel protocollen het gevaar inhoudt 
dat mensen zich hier zuiver aan willen houden in 
plaats van met spontane bezieling ergens verande- 
ring in te willen brengen.   Het is de eigen inbreng 
die het verschil maakt, niet het protocol, wel wat de 
mensen ermee doen. 
 
 
 

 
KAREN FEYS 
 
 
 

Karen   Feys   weerlegt   enkele   punten   van   Jan



Stroobants. Volgens haar heeft de overheid wel voor 
een deel haar verantwoordelijkheid genomen rond 
trajectbegeleiding en ze verwijst daarvoor naar de 
uitbreiding van de omzendbrief verkeer-CAW’s. Men 
heeft de middelen gekregen maar deze waren te ver- 
delen en dat is een uitdaging. De belangrijkste evo- 
lutie is de aanstelling van een verkeersmedewerker 
in elk CAW. In de werking van de CAW veranderde 
ook de doelgroep. Voor 2008 hadden ze enkel een 
aanbod voor nabestaanden van dodelijke slachtof- 
fers en niet voor betrokkenen. Sinds 2008 heeft CAW 
een aanbod voor alle betrokkenen. 

 
Volgens Feys ligt er een uitdaging in het feit dat 
CAW’s ervaring hebben in rouwbegeleiding maar 
minder in ervaring met gewonde slachtoffers. Deze 
ervaring hebben ze ook al helemaal niet met ver- 
oorzakers. Hieromtrent is al veel discussie geweest, 
onder andere ethisch van aard waarbij men zich 
afvroeg of het gepast is dat er aanbod voor veroorza- 
kers naast een aanbod voor slachtoffers bestaat. Het 
is een evenwichtsoefening maar de doelgroep ver- 
oorzakers werd opgedeeld. Een aanbod hebben voor 
veroorzakers onder invloed van alcohol lag gevoeli- 
ger dan voor veroorzakers die bijvoorbeeld verblind 
waren door de zon. Momenteel zijn er afspraken 
met andere diensten binnen CAW. 

 
Er lag ook een uitdaging in het feit dat de medische 
problematiek nieuw was en het ging om vakjargon 
dat voorheen onbekend was. Op die manier blijft 
het zoeken naar de juiste partners en hierin zijn de 
mutualiteiten erg belangrijk. Hoewel verkeersmede- 
werkers structureel overleggen met alle diensten die 
in contact komen met betrokkenen – ziekenhuizen, 
justitiehuizen, mutualiteiten,… - gebeurt dit steeds 
heel lokaal. 

 
Bijvoorbeeld in de Westhoek is de sociale kaart min- 
der omvangrijk dan in Brussel en is de samenwer- 
king bijgevolg makkelijker te organiseren. Feys pleit 
voor het uitwerken van een samenwerking op hoger 
niveau, aangestuurd op Vlaams niveau. Voor haar is 
de samenwerking met lokale ziekenhuizen belang- 
rijk. Er moet doorverwijzing komen die vooral duide- 
lijk is voor de betrokkenen want de slachtoffers 
nemen zelf niet het initiatief om hulp te vragen. De 
folder werkt dus niet. Zij stuurt aan op een 
toepassing van vol- gende samenwerkingen: 

 
1.   De politie vraag aan het slachtoffer of zij opge- 

beld willen worden door slachtofferhulp; 
2.   De  politie  maakt  een  doorverwijsstrookje  en 

stuurt dit naar slachtofferhulp; 
3.   Slachtofferhulp neemt contact op met het slacht- 

offer om een afspraak te maken; 
4.   Indien er niet meteen ondersteuning nodig is, 

belt slachtofferhulp na twee weken opnieuw het 
slachtoffer. 

 
Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden. De 
samenwerking tussen politie en het CAW is opgeno- 
men in een wettelijk akkoord maar toch moet er nog 
veel werk verzet worden. De mate waarin is natuur- 
lijk afhankelijk van het politiekorps en het lokale 
contactpunt voor slachtoffers. 
 
 
 

 
DIMITRI HEYNDRICKX 
 

 
 

Dimitri Heyndrickx legt uit hoe de werking bij de 
Diensten Maatschappelijk Werk verloopt. Elk zie- 
kenfonds is verplicht om een DMW op te richten 
waarvan de diensten erkend zijn in het Vlaamse 
Woonzorgdecreet als DMW Ziekenfondsen. Dit 
Woonzorgdecreet legt de bepalingen vast waaraan 
de DMW moet voldoen: zelfredzaamheid, maat- 
schappelijke integratie en het simplificeren van de 
toegang tot de diensten. De DMW moet zich daar- 
naast richten tot personen en mantelzorgers die 
tijdelijk of blijvend problemen ondervinden. Een 
integrale benadering van de hulpvraag is noodzake- 
lijk. De focus ligt op het feit dat het slachtoffer en 
de omgeving met verlies verder het leven moeten 
aanvatten. 
 
Heyndrickx haalt een casus aan uit zijn ervaring als 
maatschappelijk werker. Een vader belde hem voor 
zijn dochter Els die een verkeersongeval had gehad. 
Hij vertelde dat het meisje vroeger bruiste van ener- 
gie maar sinds het ongeval getekend is voor het 
leven, ze is verlamd. Als hulpverlener moet je hier 
een antwoord op kunnen bieden. De schuldvraag 
speelt geen rol in hulpverlening. Belangrijk is dat 
DMW de zelfredzaamheid verhogen en samen met 
het slachtoffer op zoek kan gaan naar een zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Hierbij moeten ze voortdurend 
oog hebben voor de draaglast van de omgeving. 
 
In de voorgaande casus zorgde DMW voor een elek- 
trische rolstoel (met vernieuwing om de zoveel jaar), 
een communicatietoestel, een aanpassing van de 
personenwagen, een parkeerkaart en een slaapka- 
mer op de tweede verdieping. DMW hielp ook het



dossier opstellen voor VAPH  met een aanvraag tot 
het Persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Hierdoor 
kon de garage omgebouwd worden tot een inloop- 
douche en slaapkamer. De focus lag op de onder- 
steuning  en  de  begeleiding  van  ouders  want  het 
hele gezin komt immers in een andere verhouding 
ten opzichte van elkaar te staan. Het omgaan met 
deze nieuwe situatie hoort bij de trajectbegeleiding 
die DMW aanbiedt. In deze casus werden de aan- 
vragen erkend maar dit is niet altijd zo, soms vallen 
er negatieve beslissingen. In dat geval moeten de 
maatschappelijk werkers bemiddelen. 

 
Verspreid over heel Vlaanderen zijn er 28 DMW’s 
waarin vijfhonderd maatschappelijk werkers te werk 
gesteld zijn. Heyndrickx geeft toelichting bij zijn taken 
als intermutualistisch stafmedewerker. Hij denkt na 
over welke mechanismen ingebouwd kun- nen 
worden zodat de hulpverlening aan het kwali- 
teitsniveau voldoet. Op Vlaams niveau moet ervoor 
gezorgd worden dat de maatschappelijke werkers 
niet hun eigen koers varen. Volgende acties moeten 
dit waarborgen: 

 

 
 

1.   In 2013 werd op Vlaams niveau een lokaal en 
regionaal samenwerkingskader tussen DMW en 
CAW uitgewerkt. Dit proces loopt momenteel in 
de verschillende provincies. Deze samenwerking 
dient uitgebreid te worden naar de sociale dien- 
sten van de ziekenhuizen, lotgenotenverenigin- 
gen en revalidatiecentra. 

 
2. De werking wordt methodisch beschreven in 

typemodules die een kader bieden aan vijfhon- 
derd maatschappelijke werkers. Er wordt aange- 
geven wat men begrijpt onder trajectbegeleiding, 
psychosociale  begeleiding,  hoe  frequent  dient 
dit georganiseerd te worden, welke methodie- 
ken worden gebruikt en wat is de meerwaarde 
hiervan. Op deze manier kan de doelgroep op 
een  gelijkwaardige  manier  geholpen  worden 
in Vlaanderen, wat zeer belangrijk is. Met part- 
nerorganisaties kan er gekomen worden tot een 
typemodule rond trajectbegeleiding. Men kan 
elkaar opnieuw vinden in de werkgroep traject- 
begeleiding werkzaam onder de stuurgroep. 

 
3.   De hulpverlening aan verkeersslachtoffers moet 

specifiek geregistreerd worden. Vanaf 2017 
maakt dit deel uit van de rapportering aan de 
Vlaamse Overheid. Dit levert beleidsinfo op over 
het aanbod naar deze doelgroep. 

4.   Interne  casusbespreking  en  intervisies  binnen 
DMW. 

 
Door het opvolgen van actuele beleidsevoluties 
kunnen deze als opportuniteit gebruikt worden om 
zaken aan te kaarten. Volgende evoluties staan op 
til: 
 
•    De oproep naar een geïntegreerd breed onthaal; 
•    Evoluties     in     de     voorbereiding     van     de 

Eerstelijnsconferentie begin 2017 door de werk- 
groepen; 

•    Elektrische gegevensuitwisseling in de zorgsector. 
 
 
 

 

PUBLIEK AAN HET WOORD 
 

 
 

In antwoord op Karen Feys haalt Greet van Mechelen 
van RevArte aan dat er in het Antwerpse jammer 
genoeg geen contact vanuit CAW met RevArte opge- 
nomen wordt. 
 
•    Karen Feys: “Dit klopt, het is zoeken om samen- 

werkingen aan te gaan met de medische sector. 
Vandaar het voorstel om bovenlokaal aan te 
sturen en de netwerken in kaart te brengen. Nu 
hangt het allemaal af van toevalligheden.” 

•   Greet Van Mechelen: “Is het initiatief van West- 
Vlaanderen een lokaal initiatief?” 

•    Karen Feys: “Ja, dit is een lokaal initiatief. Ik raad 
jou aan om op het tweemaandelijks overleg van 
de verkeersmedewerkers deze vraag te formule- 
ren.” 

•   Contactpersoon Antwerpen: “Het is niet evident 
om betrokken personen te vinden in revalidatie- 
centra en ziekenhuizen. Dit kan beter nationaal 
georganiseerd worden. Ik neem dit signaal mee 
naar de leergroep ‘Verkeer’.” 

•    Karen Feys: “Spontane initiatieven zijn de beste. 
Het colloquium heeft zijn nut al getoond.” 

•    Dimitri  Heyndrickx:  “De  samenwerking  tussen 
mutualiteiten  en  CAW  op  Vlaams  niveau  zijn 
gemaakt. Het is een idee om op vergelijkbare 
manier te werk te gaan met andere actoren.” 

 
De good practices moeten uitgerold worden en in 
een regelgeving op hoger niveau gegoten worden 
zodat van onderuit en van bovenuit sturing kan 
komen. Vanuit de stuurgroep kan een kader 
aangereikt worden.  



Nicole Cornelis (ervaringsdeskundige) is een aantal 
ideeën van Jan Stroobants genegen omtrent traject- 
begeleiding. Ze valt hem bij dat de grond onder je 
voeten inderdaad wegebt maar dat iedereen het op 
zijn eigen manier aanpakt en dus niet noodzakelijk 
nood heeft aan begeleiding. De stappen die je zet zijn 
individueel  bepaald. ‘Gedragen worden’ is heel 
belangrijk, het gevoel hebben dat mensen je meene- 
men in het proces. 

 
Dit is heel anders dan kaartjes geven of doorver- 
wijzen want op dat moment zie je het bos door de 
bomen niet meer. Je hebt geen energie om zelf naar 
de diensten te lopen. Dit kan benoemd worden 
onder ‘warme zorg’, zoals bij het ‘Huis van het kind’ 
waar verschillende disciplines samenzitten om het 
werk voor jou te doen. Op dezelfde manier kan er 
in dit geval ook een persoon aanwezig zijn in huis. 
Een werknemer van de mutualiteit kan een spreek- 
uur houden op de spoeddienst. Rekening houdend 
met de werkuren dient dit niet te beperkt georga- 
niseerd te worden. Een menselijke opvang door de 
arts is heel belangrijk. Zoals Jan Stroobants aangaf 
is het dus naast deskundigheid ook belangrijk dat er 
oog is voor familieleden en kinderen. 

 
•    Jeroen De Weerdt (Vlaamse Liga NAH): “Bij de 

Vlaamse Liga komen zelden klachten binnen over 
de opvang in de spoeddienst. Ik denk dat het pro- 
bleem niet ligt bij de artsen want ziekenhuizen 
hebben een beleid over de competenties die ze 
verwachten van de artsen. Het probleem ligt bij 
de nazorg, terugkeer naar het ziekenhuis en de 
papierwinkel die erbij komt kijken. Er is nood aan 
een dokter die luistert en die wilt helpen, op dat 
moment is er begrip nodig. De eerste opvang 
wordt als goed ervaren maar er is nog werk met 
betrekking  tot  verslaggeving.  Er  is  nood  aan 
een opleiding bij artsen die deze opvolging (en 
papierwinkel) overnemen.” 

 
•    Jan Stroobants: “Misschien moeten wij allemaal 

eens uit onze comfortzone treden. Ik was aan- 
wezig bij de ondersteuning van een jongen die 
de ‘Ten miles’ liep. Ik hielp zijn school met de 
ondersteuning hiervan en ik kreeg heel warme 
boodschappen over de hulp. Dit heeft mijn week 
helemaal goed gemaakt terwijl ik uit mijn com- 
fortzone trad.” 

 
•    Jeroen De Weerdt: “Vaak worden beslissingen 

door één  arts  genomen.  Hier moeten we van 
kunnen afstappen.” 

•    Jan Stroobants: “Dit moet ik een klein beetje rela- 
tiveren. Eén arts brengt de boodschap maar bij 
belangrijke beslissingen heeft een volledig team 
dit bekeken en is men in overleg tot de beslissing 
gekomen. Er is voldoende EQ   nodig naast de 
medische deskundigheid.” 

 
Annemie Hemelaers van OVK haalt aan dat bij huis- 
bezoeken er het gemis is van een soort buddy zoals 
bijvoorbeeld  bij  het  gesprek  met  de  verzekering. 
“De verzekeringsmaatschappij vroeg meteen na het 
overlijden een akkoord voor minnelijke schikking. We 
hadden het geluk dat ik een goede advocaat kende 
naar wie we konden doorverwijzen. De veroorzaker 
van het ongeval reed door het rode licht aan 170 
kilometer per uur. We werden goed opgevangen in 
Gasthuisberg (UZ Leuven) maar dan komt het proces 
pas en hadden we een buddy nodig die begeleidt. Als 
je die begeleiding niet hebt dan geraak je er niet.” 
Er is dus ook een trajectbegeleider nodig bij over- 
lijden, niet alleen voor psychosociale opvang maar 
ook voor de broers en zussen. 
 
•   Jan Stroobants: “Vandaar de naam casemana- 

ger, dit is een bredere term.” 
•    CAW Antwerpen: “Moet dit een persoon zijn die 

hierover professionele opleiding genoten heeft 
of kan dit een vrijwilliger zijn?” 

•    Annemie Hemelaers: “Een vrijwilliger kan al veel 
betekenen.” 

•   Ellen Ruys (OVK): “Deze ervaringsdeskundigen 
moeten echter ook ondersteund worden.” 

•    Karen Feys: “CAW kan deze begeleiding op zich 
nemen zoals het bellen naar het parket voor een 
stand van zaken, het helpen bij de verzekerings- 
technische zaken,…” 

•    Annemie Hemelaers: “In West-Vlaanderen werkt 
dat goed maar in Leuven niet. Huisbezoeken in 
Vlaams-Brabant tonen aan dat de begeleiding 
niet (goed) verloopt.” 

•    CAW Antwerpen: “Dit is inderdaad wel een rol 
voor slachtofferhulp.” 

•    Jan Stroobants: “Ik denk eerder gezegd eerder 
aan professionals omdat zij herkennen waar 
zaken fout lopen en kunnen doorverwijzen naar 
nadere diensten met die specifieke expertise.” 

•    Greet Van Mechelen: “Er zijn veel verwachtingen 
ten aanzien van de trajectbegeleider.” 

•    Jeroen De Weerdt: “We verwachten te veel van 
één persoon. Het is vooral belangrijk dat de bege- 
leider kan uitleggen wat er in een brief staat. Er 
is veel goodwill bij professionals, ze geven allen



aan open te staan voor vragen. Na twee vragen 
echter, sturen ze je door naar iemand anders. Ik 
vrees dat dit niet kan veranderen. Er is een goede 
scheiding nodig tussen iemand die eerder opvolgt 
en iemand die het overzicht behoudt. Het is dus 
eerder een buddy dan een trajectbegeleider die 
de juiste toelichting, contact, ondersteuning of 
doorverwijzing kan geven op het juiste moment.” 

•  Coördinator dossierbeheerder: “Er zal nooit 
iemand bestaan die al deze aspecten op zich kan 
nemen. DMW kent ook niet alle aspecten.” 

 
Jan Stroobants stelt de vraag aan het publiek of we 
het concept doorverwijzen of meenemen. Een eigen 
inbreng volgens expertise en op bepaalde momen- 
ten doorverwijzen naar de juiste expert, wordt 
geopperd. 

 
•    Nicole Cornelis: “Het moet een combinatie van de 

twee zijn. De trajectbegeleider neemt de per- 
soon mee en zorgt voor geborgenheid. Hij of zij 
verwijst door maar behoudt wel het helikopter- 
zicht.” 

•    Greet Van Mechelen: “Het project trajectbege- 
leiding van Rondpunt is een good practice. Joke 
Schepers nam de trajectbegeleidingen op haar en 
dit betekende een enorme meerwaarde. Er was 
altijd een persoon waarmee je kon afstem- men.” 

 
Een juriste in de verzekeringssector doet vanuit 
rechtsbijstandverzekering trajectbegeleiding van cli- 
enten. Ze bezoekt cliënten na een ongeval en geeft 
uitleg bij het hele verloop en de keuzes die de cliënt 
moet maken. Ze geeft een map die toestaat om het 
bos door de bomen te zien. Die trajectbegeleiding is 
heel belangrijk want cliënten vragen zelfs wanneer ze 
terugkomt. Als je geen rechtsbijstandsverzekering 
hebt, heb je hier ook nood aan! 

 
•    Ann Baeyens: “We zijn het er over eens dat een 

begeleider die je opvolgt en meeneemt noodza- 
kelijk is maar wie is hiervoor goed geplaatst?” 

•    Jeroen  De  Weerdt:  “Iedereen  moet  eerst  en 
vooral voor eigen deur vegen. Patiënten komen 
via spoed binnen en gaan buiten via de revali- 
datie-afdeling. In het ziekenhuis al moet gekozen 
worden voor een maatschappelijk werker op elke 
afdeling of een maatschappelijk werker per pati- 
ent die de patiënt gedurende het hele ziekenhuis- 
traject opvolgt. Dit geldt ook voor voorzieningen 
voor mensen met een handicap.” 

•    Ann Baeyens: “Ja, maar dat is slechts een stukje 

van het verhaal.” 
•    Annemie Hemelaers: “Bij het overlijden van een 

persoon wordt meteen naar de begrafenisonder- 
nemer gegaan en passeert men niet langs een 
ziekenhuis. Nabestaanden hebben deze begelei- 
ding ook nodig.” 

 
Jan Stroobants uit nog een reactie op Jeroen De 
Weerdt. “Je hebt volkomen gelijk want sociale mede- 
werkers  in  ziekenhuizen  kijken  eerder  of  mensen 
de facturen kunnen betalen, de rest doen ze er bij. 
Ziekenhuizen zijn vragende partij om meer te kun- 
nen doen maar de overheid moet voor de middelen 
zorgen zodat de sociale dienst tijd heeft om dit te 
doen.” 
•    Ziekenhuis Ieper: “We hebben een crisis support 

team samengesteld dat permanenties na de uren 
doet. Ze zijn oproepbaar en kunnen de eerste zorg 
bieden aan nabestaanden en familie van slacht- 
offers. Het crisis support team staat samen met 
slachtofferhulp in voor dit traject. Het is noodza- 
kelijk om na twee weken de slachtoffers opnieuw 
op te bellen indien ze eerst geen hulp nodig had- 
den.” Dit wordt watchfull waiting genoemd. 

•    Karen Feys: “We zien hier een rol voor CAW weg- 
gelegd. Mensen onthouden wie de eerste opvang 
deed.” 

•    Jeroen De Weerdt: “De huisarts en de mutualiteit 
zijn blijvend. De rest van de hulpverlening wordt 
op –of afgebouwd.” 

•    Jan Stroobants: “Er zijn enorme praktische impli- 
caties bij een reorganisatie. We moeten uit onze 
comfortzone treden en de zaak herbekijken.” 

 
 
 

 
CONCLUSIE DOOR ANN BAEYENS 
 

 
 

We moeten samen nadenken over een type module 
trajectbegeleiding voor verkeersslachtoffers. Ook 
over hoe die er kan uitzien en wie dit kan opne- men. 
Zijn dit de CAW’s, de DMW of start het in de 
ziekenhuizen? Ann Baeyens roept op om er samen 
aan te werken en de werkgroep ‘trajectbegeleiding’ 
opnieuw in te richten. Met de schaarse middelen die 
er zijn moet een manier gevonden worden. 
 
Een grote aandacht ging uit naar de optimalisering 
van doorverwijzing, ook bij de panelleden. Er werd 
geopperd voor een kader van bovenaf, mensen 
moeten  contact  kunnen  opnemen  met  elkaar  en 
er  moeten  samenwerkingsprotocollen  uitgewerkt



worden. Alhoewel we ook voorzichtig moeten zijn 
met protocollen. 

 
•    Dimitri  Heyndrickx:  “Intuïtief  kies  ik  voor  het 

‘meenemen van patiënten’ maar hoe realistisch 
en praktisch haalbaar is dit? Moeten we niet eer- 
der zoeken naar continuïteit dan naar een hou- 
vast die de klok rond bereikbaar is?” 

•    Jan Stroobants: “We moeten vermijden dat we 
het punt trajectbegeleiding weer meenemen in 
plaats van er werk van te maken. Er is ook dis- 
cipline bij het slachtoffer en de familie nodig om 
op geregelde tijdstippen samen te komen met de 
trajectbegeleider. Een trajectbegeleider die 365 
dagen, zeven op zeven en de klok rond beschik- 
baar is, is voor niemand moeilijk.” 

•    Dimitri  Heyndrickx:  “Misschien  kunnen  we  de 
keuze overlaten aan het slachtoffer of de familie 
om zelf iemand aan te wijzen die de trajectbege- 
leiding opneemt. Ze kunnen kiezen voor iemand 
uit de mutualiteit, uit het ziekenhuis, de huis- 
arts,…” 

•    Nicole Cornelis: “Nu verloopt het als volgt: als 
je toevallig de juiste persoon met het juiste hart 
tegenkomt heb je gelukt, anders heb je pech. De 
begeleiding moet structureel onderbouwd wor- 
den. De trajectbegeleider moet eigenlijk fungeren 
als een werfleider op een bouwwerf. Jij investeert 
de centen maar de werfleider volgt alles op en 
belt wanneer er een probleem is. Zo kan jij bezig 
zijn met wat je wil bezig zijn. Een werfleider moet 
ook niet alle disciplines kennen maar wel kunnen 
doorverwijzen.” 

 
Met deze metafoor wordt besloten om de discussie 

af te sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



WERKGROEP 2 

MOBILITEIT, ONDERZOEK EN 
STATISTIEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Karin Genoe 
Afgevaardigd bestuurder van het BIVV. 

 
Panelleden 
Stijn Daniëls 
Docent aan de vakgroep Verkeerskunde en lid van 
IMOB aan de Universiteit van Hasselt. 
Gerdine Westland 
Algemeen Coördinator van Rondpunt vzw 

A. MOBILITEIT 

Realisaties 

•   Er worden inspanningen gedaan voor een toe- 
gankelijker openbaar vervoer. 

•  Verschillende vzw’s bieden oplossingen voor 
knelpunten. 

•    De website www.meermobiel.be geeft informa- 
tie over hoe je je kan verplaatsen bij een mobili- 
teitsbeperking. 

•    Het SAVE-charter van OVK waarin meer dan zes- 
tig gemeenten zich engageren om een actieve rol 
te spelen in de verbetering van de verkeersveilig- 
heid. 

•    Opzetten van campagnes. 
•    ICT-toepassingen zorgen voor een duidelijke rol- 

stoeltoegankelijkheid. 
 
 
 

Uitdagingen 
 

 
 

•    De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is 
ondermaats in vergelijking met andere landen. 
Een inhaalbeweging op dit vlak is nodig. 

•    Een   goed   aanbod   in   vervoersmogelijkheden 
hangt af van de prioriteiten van gemeenten en 
provincies en is dus heel verschillend doorheen 
Vlaanderen. 

•    De procedures voor het testen van rijvaardigheid 
dienen vereenvoudigd en gecentraliseerd te wor- 
den. Ook dient er onderzoek gedaan te worden 
naar de regelgeving hieromtrent. 

• De ontwikkeling van een centraal rijgeschikt- 
heidscentrum waarbinnen een reeks acties inzake 
mobiliteit georganiseerd worden. 

•    Het stimuleren van onderzoek naar de impact 
van een verkeersongeval op verkeersveilig gedrag 
bij slachtoffers, naasten en nabestaanden. 

 

 
 
 

B. INBRENG PANEL EN DISCUSSIE 
 

 
 

Mobiliteit heeft volgens Stijn Daniëls in deze context 
veel te maken met toegankelijkheid. ”De vraag is hier 
op welke manier mensen met een functiebeperking als 
gevolg van een verkeersongeval gebruik kunnen

http://www.meermobiel.be/


maken van het openbaar vervoer. In welke mate past 
dit specifiek beleid in een ruimer beleid?” 

 
•    Gerdine Westland: “Helmut Paris, van het 

Departement MOW heeft het domein Mobiliteit 
binnen de Vlaamse staten-generaal en in de 
stuurgroep verkeersslachtoffers voor zijn rekening 
genomen. Een  aantal aanbevelingen op vlak van 
mobiliteit staan er dubbel in en kwamen terug bij re-
integratie. We bespreken nu alles wat mobiliteit 
aanbelangt in deze werkgroep” 

 
•    Wim Billet : “Leg ook de link naar vervoersar- 

moede. In welke mate stimuleert de huidige 
mobiliteit mensen die een ongeval hebben 
meegemaakt om terug op de weg op te gaan. 
Verkeersveiligheid hangt samen met de mobi- 
liteit van mensen met een beperking. Mobiliteit 
moet gericht zijn op mensen van heel jong tot heel 
oud. Als we de stad inrichten zodat ze veilig is 
voor ouderen dan is ze veilig voor iedereen. Een 
basisinrichtingsprincipe is noodzakelijk qua infra- 
structuur en wegen. Een toegankelijk openbaar 
vervoer voor het gehele traject ontbreekt. Er moet 
gekeken worden waar verbeteringen mogelijk zijn 
qua veilige voetpaden , weghalen van oneffenhe- 
den op de weg, toegankelijkheden van openbare 
ruimte voor kinderen, bejaarden en mensen met 
een functiebeperking. Dit is niet lokaal afdwing- 
baar. Gemeentewegen moeten toegankelijk zijn 
voor de meest kwetsbaren. Een straat ontwor- pen 
voor de meest kwetsbare weggebruikers is in 
principe veilig voor iedereen.” 

 
•    Karin Brouwers : “Kleine gemeenten hebben vaak 

niet de capaciteit om dit op te nemen, er kan 
gekeken worden naar andere vormen van mobi- 
liteit. Inzake woonbeleid kan men proberen meer 
stedelijke ontwikkelingen door te voeren zodat 
mensen ook de neiging hebben om daar te gaan 
wonen. Wanneer zaken bereikbaar worden, is dat 
ook een vorm van toegankelijkheid. We moeten 
het wonen in een stedelijke context stimuleren.” 

 
Op elk van de uitdagingen startten de panelleden 
vervolgens een discussie. 

 

 
 
 
 
 

UITDAGING: TOEGANKELIJKHEID OPENBAAR 
VERVOER 

 
 
 

Stijn Daniëls stelt dat de toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer verbeterd is maar nog altijd beter 
kan. Hij stelt zich de vraag of de aanbeveling concreet 



genoeg is en of er een preciezer benchmark nodig 
is. Hij verwijst hiervoor naar voorbeelden in andere 
Europese landen. “Er kan gekeken worden naar wat 
we precies kunnen verbeteren en wat de grootste 
problemen zijn of wat zijn net de zaken die het mak- 
kelijkst verbeterd kunnen worden.” 
 
1.   De slachtoffers moeten het gevoel krijgen dat er 

een rationele aanpak is naar de doelgroep toe, 
bijgevolg is er nood aan een algemene formule- 
ring. Het is dus noodzakelijk dat er een verkeers- 
veiligheidsbeleid tot stand komt dat rationeel is, 
waarin prioriteiten staan en dat de verschillende 
problemen aanpakt. 

 
2.   Naast de rationele beslissingen moet er aandacht 

zijn voor de authenticiteit van de lotgenoten. Dit 
kan bereikt worden door ervaringsdeskundigheid 
en de rol die organisaties voor verkeersslachtof- 
fers opnemen. Verkeersveiligheid is een maat- 
schappelijk thema waar aandacht voor bestaat 
tot het concreter wordt. Verschillende belangen 
– van handelaars, automobilisten, fieters,… - ver- 
oorzaken op het einde van de rit vaak ruzies die 
niet optimaal zijn op vlak van verkeersveiligheid. 
Het perspectief van de slachtoffers kan hierin 
verbindend werken. Om het thema verkeers- 
veiligheid een stem te geven in de debatten op 
maatschappelijk niveau moeten organisaties van 
verkeersslachtoffers   een belangrijke rol spelen 
en blijven spelen. Wanneer er beslissingen geno- 
men moeten worden is de rol van de slachtoffers 
belangrijk en deze moet in de verf gezet blijven 
worden. Deze formulering is een nieuwe aanbe- 
veling. 

 
•  Gerdine Westland: “In het project ‘Getuigen 

Onderweg’ haalde een getuige met een voor- 
beeld aan dat reserveringsregels voor openbaar 
vervoer overbodig zijn. Hij reserveert zijn 
openbaar vervoer zelden en het wordt altijd ter 
plekke geregeld werd. Westland is het eens met 
Daniëls dat de aanbeveling in vergelijking met de 
Europese landen gekwantificeerd moet worden. 
Er moet bepaald worden wat de indicatoren zijn 
en waar men naartoe wil. De Lijn en de NMBS 
hebben wel streefcijfers en misschien is het een 
idee om iets te doen met die streefcijfers.” 

 
•   Karin Brouwers: “Momenteel is er een nieuw 

systeem    van    ‘basisbereikbaarheid’,    dit    zijn



proefprojecten waarbij men op een andere manier 
werkt aan vervoersregels. De steden en gemeen- 
ten worden vervoersregio’s en gaan zelf zaken 
in handen nemen met een regie van Vlaanderen 
uit. Het gaat om knooppunten waarin buslijnen 
die ontsluitend zijn overgaan naar pendelbussen. 
Door  de  hoofdknooppunten  vast  te  leggen  en 
die goed in te richten hoopt men dat mensen die 
het moeilijk hebben er zeker kunnen geraken. Nu 
wordt alles op een andere manier georganiseerd. 
Er wordt wel geprobeerd om binnen de vervoers- 
regio’s toegankelijk vervoer te creëren. Nu is een 
halte soms wel toegankelijk maar dan niet meer. 
Men eist dat alle hoofdhaltes (cruciale punten) 
toegankelijk gemaakt worden. Er is nood aan een 
geïntegreerd mobiliteitsplan rond openbaar ver- 
voer.” 

 
•    Gerdine Westland: “De conceptnota van De Lijn 

bevat een onderdeel om een aantal trajecten en 
haltes mobiel of toegankelijk te maken. Een aan- 
tal basistrajecten in regio’s werden vastgelegd 
zowel qua halte als vervoersmodus. In het najaar 
van 2015 is er een nota geschreven en die werd 
verwerkt in het rapport.” 

 
•    Wim Billet: “De leesbaarheid van de haltes is pro- 

blematisch. Bijvoorbeeld in het station van Leuven 
zijn de bushaltes niet eenvoudig te vinden. Dit als 
gevolg van een gebrekkige samenwerking door 
vervoersaanbieders en de concurrentiestrijd tus- 
sen de NMBS en De Lijn. Dit kan opgelost worden 
door een samenwerking zoals in Londen. De regie 
kan ook overgenomen worden door de overheid 
die centrale eigenaar wordt. Een andere mogelijk- 
heid is dat er horizontaal gewekt wordt waardoor 
er input van slachtoffers kan komen. De individu- 
ele behoeften zijn echter heel verscheiden.” 

 

 
 
 
 
 

UITDAGING: VERVOERSMOGELIJKHEDEN TE 
VERSCHILLEND DOORHEEN VLAANDEREN 

 
 
 

Individuele mobiliteit mag niet afhankelijk zijn van 
waar je woont maar toch is er bijvoorbeeld een 
verschil tus- sen West-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant. Daarnaast is er versnippering tussen de 
vzw’s. Voor elk pro- bleem is er een andere vzw 
waardoor iedereen aan een deeldomein van het 
toegankelijkheidsprobleem werkt. De uitdaging ligt 
erin om tot een integraal 

toegankelijkheidsbeleid te komen. Wim Billet start 
de discussie door te wijzen op het feit dat er een groot 
verschil is tussen de toegankelijkheid van open- baar 
vervoer en de toegankelijkheid van de straat. 
 
•    Werner De Dobbeleer: “Vervoersmogelijkheden 

zijn breder dan openbaar vervoer, het gaat om zich 
kunnen verplaatsen op de baan. Toegankelijkheid 
van wegen hoort daar dus ook bij. Qua infra- 
structuur zijn er nog veel oneffenheden zoals kas- 
seien die vervangen kunnen worden door andere 
mogelijkheden. Het ABVV  heeft een vademecum 
opgesteld waarin aandacht is voor de toeganke- 
lijkheid van de openbare ruimte voor kwetsbare 
weggebruikers (kinderen, bejaarden en mensen 
met een functiebeperking). Het vademecum kan 
nog eens bekeken worden met aandacht voor die 
punten. Waar is er verbetering mogelijk en hoe de 
best practices uitbreiden. Dit vademecum is gel- 
dig voor de Vlaamse overheid maar is niet lokaal 
afdwingbaar. Er is geen instrument om gemeen- 
ten duidelijk te maken dat dit belangrijk en nood- 
zakelijk is.” 

•    Karin Brouwers: “Er is een interne discussie rond 
mobiliteit en openbare werken aangezien er geen 
normen of richtlijnen bestaan. Er bestaan wel 
vademeca maar deze zijn niet afdwingbaar bij 
gemeenten die de inrichting van de meeste wegen 
kunnen bepalen. Er is nood aan een grotere lees- 
baarheid van de weg zodat bijvoorbeeld de weg- 
gebruiker uit de inrichting kan opmaken hoeveel 
hij of zij mag rijden. Dit is een goede suggestie voor 
aanbeveling, er liggen reeds verschillende 
conceptnota’s op tafel. Een vademecum is een 
begin maar een concrete – liefst afdwingbare – 
richtlijn is nodig. Dit niet alleen voor de snelwegen 
maar ook voor de gemeenten. Hierdoor kunnen 
ze zich aangetast voelen in hun autonomie dus dit 
is geen eenvoudige weg om af te leggen.” 

 
 
 

 
UITDAGING: TESTEN VAN RIJVAARDIGHEID 
 

 
 

Gerdine Westland vermeldt dat er een probleem is 
met verkeersveilig gedrag bij verkeersslachtoffers. Er 
moet een afweging gemaakt worden tussen 
individuele mobiliteit – het zelfbeschikkingsrecht 
over het leven – en anderzijds de



mogelijkheid  dat  er  niet  voldoende  competenties 
zijn om zich veilig te verplaatsen in het verkeer. 
Onderzoek naar de impact van een ongeval op het 
gedrag in het verkeer is nodig. Er kan bijvoorbeeld 
sprake zijn van te veel angst. Personen met een NAH 
vragen zich soms af hoe het komt dat ze niet mogen 
rijden en waarom het zo lang duurt voordat ze defi- 
nitief weten of ze een rijbewijs kunnen halen of niet. 

 
Daarnaast is er de vraag of er een centraal rijge- 
schiktheidscentrum moet komen waarbinnen een 
reeks acties inzake mobiliteit georganiseerd kunnen 
worden. Gerdine Westland wijst erop dat het aanvra- 
gen van hulpmiddelen mogelijk is bij het VAPH maar 
dat die weg niet gekend is bij de slachtoffers. Het is 
moeilijk om op Vlaams niveau één centrum in te rich- 
ten waar men terecht kan voor én rijgeschiktheid en 
hulpmiddelen. 

 
•    Wim Billet: “Is er nood aan een algemeen infor- 

matiecentrum?” 
•    Gerdine   Westland:   “Veel   verschillende   vzw’s 

nemen dit op dus de vraag naar een algemeen 
informatiecentrum komt niet zo veel binnen. 
Mensen  vinden  gewoonlijk  hun  weg  wel  met 
heel individuele behoeften en vragen (cognitief, 
fysiek,…).” 

•    Karin Genoe: “Blijkbaar vinden mensen hun weg 
wel via verschillende routes. Het lijkt dat dit geen 
prioritair punt is om aan te pakken.” 

 

C. ONDERZOEK EN STATISTIEK 

Realisaties 
 
Er werden onderzoeken opgezet die zich niet alleen 
beperken tot cijfers maar die onder andere de impact 
van verkeersongevallen op mens en maatschappij 
onderzoeken. Daarnaast is er sprake van een verbe- 
tering van informatie over ziekenhuisgegevens en 
ongevallenstatistieken. De privacy commissie heeft 
goedkeuring gegeven voor de uitwisseling van gege- 
vens.  

 

 
Uitdagingen 

Een betere afstemming en uitwisseling van gegevens 
is noodzakelijk. De informatieverzameling door de 
politie moet verbeterd worden, onder andere over de 
toestand van de slachtoffers. Daarnaast is een ver- 
dere implementatie van het project privacy commis- 
sie is noodzakelijk. Er moet ook onderzoek gedaan 
worden naar de psychologische en de sociale gevol- 
gen van een verkeersongeval, ook op lange termijn. 
 
Door middel van het opzetten van structurele samen- 
werkingsverband moet men komen tot domein- 
overstijgend werken. Tot slot is er ook nood aan 
longitudinaal onderzoek naar de rol van lotgenoten- 
werkingen, de focusgroepen van Rondpunt en de 
stuurgroepleden. 
 

 
 

Prioritaire acties 
 
•    Betere afstemming en samenwerking met betrek- 

king tot alle beschikbare gegevens. 
•    Verbeteren  van  de  toegankelijkheid  van  het 

Openbaar Vervoer. 
•    Het uniformiseren van de vervoersmogelijkheden 

voor personen met een blijvend letsel. 
•    Verder  onderzoek  naar  de  psychologische  en 

sociale gevolgen op lange termijn. 
 

 
 
 
 
 

D. INBRENG PANEL EN DISCUSSIE 
 

 
 

Stijn Daniëls uit dat dit allemaal terechte uitdagin- 
gen zijn maar dat sommige punten geherformuleerd 
moeten worden. “Er wordt soms verwezen naar vage 
realisaties zoals bijvoorbeeld het statement dat zestig 
gemeenten  het  SAVE-charter  ondertekend  hebben. 
Dit wil zeggen dat de meerderheid het charter niet 
ondertekend heeft. Ik vraag me ook af wat die zes- 
tig gemeenten er nu mee gedaan hebben. Er moet 
onderzoek opgezet worden om dit na te gaan want 
ik vraag me af of men opvolgt wat men aankondigt.” 
 
•    Wim Billet: “Gemeenten worden gelauwerd voor 

de doelstellingen die ze behalen.” 
•    Dominique Dejonghe : “De gemeenten die het 

SAVE-charter ondertekenen zijn vaak al enorm 
gemotiveerd om dit te doen. Er zijn tussentijdse 
evaluaties en het is goed dat die er zijn anders 
worden loze beloften gemaakt.”



                                                                                                   Stijn Daniëls wijst tenslotte ook op het feit dat infor-
UITDAGING: BETERE AFSTEMMING EN UITWISSELING 
VAN GEGEVENS 

 

 
 

Wim Billet wijst erop dat registratie en afstemming 
moeilijk is voor politie en de ziekenhuizen. Hij haalt 
het goede voorbeeld van Zweden aan waar de zie- 
kenhuizen betaald worden voor de registraties die ze 

matieverzameling over de letselernst door politie zeer 
moeilijk is. “Het is ook hun job niet. Zij kunnen de 
toestand van slachtoffers onmogelijk inschatten en ze 
dragen daarover ook geen verantwoordelijkheid. De 
precieze omschrijving van het leed is een taak van 
anderen.”

doen. Het is een suggestie om de middelen uit het        
verkeersboetefonds in onderzoek te steken naar vol- 
doende registratie. In Zweden heeft het vijftien jaar 
geduurd om tot een systeem te komen maar het kan 
dus. Het argument van de privacy wordt misbruikt 
want hiermee kan je de intelligentie die beschikbaar 
is verhogen. Dit levert bijkomende inzichten op. 

 
•    Gerdine Westland: “Iedereen registreert in func- 

tie van de eigen finaliteit. Samenwerking vraagt 
soms dat mensen zich registreren in functie van de 
finaliteit van een ander. Er is nood aan midde- len 
en de regie om dit te realiseren.” 

 
•    Karin Genoe: “Ik maak mij de bedenking dat als we 

data over verkeersslachtoffers willen verza- melen 
dat een applicatie met de verzameling van alle 
gegevens misschien een optie is. Argumenten 
tegen zijn dat we dan misschien enkel lichtge- 
wonde verkeersslachtoffers bereiken. Ik stel me 
ook de vraag of het enkel de gegevens van de 

UITDAGING: IMPLEMENTATIE VAN HET PROJECT 
PRIVACY COMMISSIE 
 
 
 

Volgens Stijn Daniëls evolueren de inzichten hierin. In 
het verleden was het in België niet altijd gemak- kelijk 
om goede data te verkrijgen maar het lijkt alsof dit 
evolueert. Misschien is deze aanbeveling hierdoor 
minder acuut op dit moment. Hij stelt ook dat privacy 
soms overroepen wordt en haalt de databank STRADA 
in Zweden aan als voorbeeld. In deze databank werd 
veel energie gestoken terwijl de Scandinavische lan- 
den zeer hoog oplopen met privacy. Als men toela- 
ting geeft, werkt dit heel efficiënt. Men kan elke Deen 
of Zweed met het e-mailadres bereiken. We moeten 
efficiënt omgaan met de inspanningen die reeds 
gebeuren. Het verhogen van de beschikbaarheid aan 
informatie kan bijkomende inzichten opleveren.

slachtoffers zijn of ook van de ouders. Er zijn veel        
middelen nodig om dit te kunnen verder zetten 
maar we krijgen wel zicht op het mobiliteitsge- 
drag.” 

 
•    Patrick Van Gelder : “We moeten beginnen met 

het kijken naar wat er nu al is aan data. Er is 
onderzoek  nodig  naar  wie  vandaag  registreert 
en hoeveel middelen daarin worden gestoken. 
Misschien is er al veel data maar wordt er weinig 
mee gedaan.” 

 
•    Frederik Goegebeur : “Wij registreren heel veel 

maar vaak zit de info die je net nodig hebt daar 
dan niet bij. Er is een algemene databank nodig, 
dit is een kwestie van afspraken maken tussen 
verschillende partijen. Privacy werkt hier heel vaak  
belemmerend.  De  verschillende  zorgvra- gen 
(inzake verzekering) kunnen koppelen aan de 
oorzaken van verkeersongevallen en ongevallen- 
cijfers van de politie zou een grote meerwaarde 
zijn.” 

UITDAGING: LONGITUDINAAL ONDERZOEK 
 

 
 

Het is volgens Stijn Daniëls belangrijk om te weten 
wat de behoeften zijn op het gebied van mobiliteit. 
We moeten kunnen vaststellen wat het probleem is 
en wat de concrete hindernissen zijn. Om tot oplos- 
singen te komen moeten we uitgaan van de proble- 
men. Alvorens we onderzoeksvragen formuleren is 
het goed om te vertrekken vanuit de vraag wat de 
samenleving vraagt. 
 
•    Gerdine Westland: “Rondpunt wilde een 

longitudinaal onderzoek opzetten om de gevolgen 
op lange termijn na te gaan. Er werd een panel 
opgezet maar het is uiteindelijk niet van de grond 
gekomen. Het is een idee om samen met OVK, 
Over- Hoop en de focusgroepen van Rondpunt 
samen te zitten en de noden écht in kaart te 
brengen. Onder andere uit de focusgroep naar 
aanleiding van het colloquium merkt Rondpunt 
dat problemen verschillend zijn doorheen de tijd. 
Vanuit dit  perspectief zou het goed zijn dat er  een



longitudinaal onderzoek komt. Een dergelijk 
onderzoek kan dit rapport staven. Momenteel is er 
een onder- zoek lopend om de zorgvraag op korte 
termijn (een jaar) uit te schrijven. Door de 
differentiatie loopt dit onderzoek moeizaam.” 
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Voorzitter Ives Verbaeys 
Voorzitter van de Werkgroep ‘Lichamelijke Schade’ 
bij Assuralia 

 
Panelleden 
Kathleen Stinckens: Politierechter 
Koen  Van  Wonterghem:  Gedelegeerd  bestuurder 
van OVK 
Nicole Hendrickx: AG-Insurance 

A. JUSTITIE 
 
 
 

Realisaties 
 
Er zijn nu Initiatieven met betrekking tot respect- volle 
bejegening en er is ook aandacht voor sensibi- lisering 
inzake slachtofferbejegening. De Hoge Raad doet 
voorstellen ten behoeve van de parketten en de 
rechtbanken. Door het akkoord COL 17/2012 is het 
mogelijk om op de plaats van het ongeval afscheid te 
nemen. Verder staat een nationaal register voor de 
gerechtsdeskundige op de planning. Tot slot werden 
enkele good practices gesignaleerd zoals bloedafna- 
mes, vormingen en opleidingen en overleg tussen 
parket, politierechters en politiediensten. 
 
Kathleen Stinckens is persoonlijk betrokken bij de 
opleidingen ‘Bijzondere Vorming Verkeer’ waarin de 
aspecten aan bod komen die politierechters belang- 
rijk vinden om op te nemen in het proces-verbaal 
(PV). In de opleiding wordt gewezen op het belang van 
het PV want dit document zijn de ogen of de oren van 
de politierechter. Het is van belang dat de politie een 
zo neutraal mogelijk document opstelt. Men merkt op 
dat wanneer de politie empathie ver- toont dat er te 
vaak naar de kant van het slachtoffer gekeken wordt. 
Op die manier kan men vergeten om bepaalde zaken 
te onderzoeken, bijvoorbeeld of het slachtoffer te snel 
reed. 
 
Inzake het zittingsmanagement is er een positieve 
evolutie merkbaar. Het volgende voorbeeld komt uit 
Leuven. Bij de afhandeling van de dodelijke   
verkeersongevallen   worden   alle   zaken op dezelfde 
dag gedagvaard. Op de inleidingszittng wordt 
gevraagd of alle advocaten met kennis van zaken 
aanwezig zijn. Vervolgens wordt er aan zittings- 
management gedaan: 
•    Wordt de verantwoordelijkheid betwist? 
•    Is er een burgerlijke partijstelling? 
•    Wordt er een deskundige aangesteld? 
 
Op deze inleidingszitting worden er conclusieter- 
mijnen afgesproken en er wordt gevraagd om alle 
stukken veertien dagen op voorhand neer te leggen 
zodat een goede kennis kan worden opgebouwd, 
voorafgaand aan de pleidooien. Daarna wordt een 
zittingsdatum  vastgelegd.  De zaak zal dan op een 
vastgestelde datum en een bepaald uur worden 
geplaatst, dit is meestal om negen uur in de och- tend. 
Er wordt ook een pleitduur vastgesteld, dit is meestal 
twee uur. De overige zaken worden dan om



elf uur gesteld. Indien de zaak uitloopt, wordt de zit- 
ting geschorst zodat de nabestaanden op een serene 
manier de zaal kunnen verlaten. Wanneer een dode- 
lijk verkeersdossier wordt ingeleid, neemt de dienst 
slachtofferonthaal (justitiehuis) kort voor de zitting 
contact op met de nabestaanden met de vraag of er 
nood is aan bijstand tijdens de zitting. Voor een rech- 
ter is het moeilijk om empathie te tonen voor het 
slachtoffer aangezien de rechter opgeslorpt wordt 
door het juridische luik. Een advocaat heeft daar dan 
weer geen tijd voor tijdens zijn pleidooi. De nodige 
ondersteuning is heel belangrijk. Het feit dat dit door 
de justitiehuizen wordt opgepikt en zich vertaalt in 
ondersteuning tijdens de zitting is heel positief. 

 
Verder is er een vergroting van de toepassingsmoge- 
lijkheden van alternatieve straffen. Potpourri II voor- 
ziet een extra arsenaal aan alternatieve straffen zoals 
probatie  als  autonome  straf  en  elektronisch  toe- 
zicht als autonome straf. In het Leuvense Justitiehuis 
loopt een project waarbij werkgestraften te werk ge- 
steld kunnen worden in het revalidatiecentrum van 
Pellenberg. Op deze manier is er een rechtstreekse 
confrontatie met de gevolgen van hun rijgedrag. 
Hieronder worden de wijzigingen inzake Potpourri 
opgesomd: 

 
•    Parketjuristen mogen als gevolg van Potpourri II 

de taak van het Openbaar Ministerie (OM) ver- 
vullen op de politierechtbank. Vanaf septem- ber 
zullen parketjuristen zittingen houden op de 
Politierechtbank in Brugge. De COL 9/2016 kent 
aan de parketjuristen een aantal nieuwe taken 
toe. Volgens Kathleen Stinckens is dit een nega- 
tieve evolutie voor de belangen van de verkeers- 
slachtoffers. De Richtlijn zorgt namelijk voor een 
banalisering van de verkeerscriminaliteit want 
parketjuristen dragen immers geen toga. Het is 
moeilijk om te begrijpen dat het OM niet langer 
vereist is om op dergelijk zware zitting aanwezig 
te zijn. 

 
•    Er is aandacht voor bemiddeling. Vaak komt het 

aanbod tot bemiddeling te vroeg wanneer men 
er nog geen behoefte aan heeft. Indien het 
Justitiehuis op de zitting aanwezig is, dient het 
aanbod opnieuw te gebeuren. 

 
•    Het recht op de vrije keuze van een advocaat. 

 
 
 

Uitdagingen 

Er moet onderzoek komen naar  de meerwaarde van 
een ongevallencoördinator/trajectbegeleider. Het 
parket voert het onderzoek en kan niet meegaan in 
dergelijk traject. Dit aanbod kan dus moeilijk vanuit 
Justitie komen. Het aanbod komt nu heel vaak vanuit 
slachtofferhulp die alle diensten die betrokken zijn 
moet coördineren. 
 
De veralgemening van het aanstellen van een ver- 
keersdeskundige bij dodelijke ongevallen blijft een 
uitdaging. Het is even een tendens geweest om geen 
verkeersdeskundige aan te stellen indien er slechts 
één bestuurder bij het ongeval betrokken was. Men 
stapt echter af van deze maatregel. Het verslag van de 
verkeersdeskundige laat heel lang op zich wach- ten 
waardoor het vooronderzoek ook lang duurt. Op de 
vraag of daar iets aan gedaan kan worden, verdui- 
delijkt Kathleen Stinckens dat de lange duurtijd het 
gevolg is van de kwaliteit en de specificiteit van het 
verslag. “In dergelijk verslag wordt heel veel informa- 
tie verzameld die allemaal afgetoetst moet worden. 
Bijvoorbeeld een getuigenverklaring moet afgetoetst 
worden met de gedane vaststellingen.” 
 
Een volgende uitdaging is de uitwerking van het zit- 
tingsmanagement: Het is moeilijk om dit verplicht op 
te leggen aan alle rechters. Sommigen zijn immers van 
mening dat andere toehoorders ook aanwezig 
moeten kunnen zijn zodat ze kunnen horen wat roe- 
keloos rijgedrag teweeg kan brengen. De Richtlijnen 
van het Collega van Procureurs-generaal (COL) zijn 
niet van toepassing op de rechters. De richtlijnen 
zouden dus uitgevaardigd moeten worden door het 
College van Hoven en Rechtbanken. Op die manier 
gelden de richtlijnen niet enkel voor de politierecht- 
bank  maar  ook  voor  de  correctionele  rechtbank, 
die zetelt in beroep. Deze realisatie is echter moei- lijk 
gelet op de samenstelling van de beroepskamer 
‘Verkeer’. Hierin hebben de twee bijzittende rechters 
niet voldoende specialisatie. Enkel de voorzitter van 
de Kamer heeft de nodige expertise inzake verkeer. 
Er is geen gespecialiseerde rechtbank op het niveau 
van beroep. 
 
Daarnaast moeten de aanbevelingen van de advoca- 
tuur opgevolgd worden: 
 
•    Advocaten moeten een aanvang nemen met het 

opstellen van besluiten op de inleidingszitting 
zodat de pleitdatum korter in de tijd kan worden 
gesteld. 

 
•    De politierechter stelt vast dat wanneer het gaat



om niet-betwiste verkeersongevallen er nog geen 
begin aan provisie werd uitbetaald door de ver- 
zekeraar. 

 
•    Communicatie naar de slachtoffers en de magis- 

tratuur  over  de  mogelijkheden  van  contacten 
met  de  magistraat.  Contact  met  de  magistra- 
tuur is mogelijk, dit kan geregeld worden via de 
Justitiehuizen.  Het  is  een  idee  om  in  de  brief 
‘Seponering’ een paragraaf toe te voegen waarin 
staat dat een gesprek met een parketmagistraat 
mogelijk is. Dit zat in de aanbevelingen van de 
Hoge Raad. 

 
•    Sensibilisering van de advocatuur over de directe 

werking van de Europese Richtlijn 2012/29 
 
•    Implementatie van de adviezen van de Hoge Raad 

voor de Justitie. Deze adviezen lijken amper te 
worden gebruikt, alsook de adviezen omtrent de 
draaiboeken ‘Verkeer’. Deze draaiboeken bestaan 
in heel wat parketten maar worden soms gewoon 
niet toegepast. 

 

 
 
 
 
 

B. AANVULLINGEN DOOR HET PANEL 
 
Inzake het statuut van de ‘benadeelde persoon’ loopt 
het systeem nog steeds mank, ook al is het statuut 
heel belangrijk in geval van seponering. Volgens Greet 
Van Stockstraeten van het CAW worden fol- ders 
inzake ‘benadeelde personen’ rechtsreeks ver- spreid 
bij de opmaak van het proces-verbaal door de politie. 

 
De ondervoorzitter en de voorzitter van de politie- 
rechtbank komen samen met de vrederechters om 
de good practices en knelpunten te bespreken. Op die 
manier wil men eenvormigheid nastreven zonder aan 
de onafhankelijkheid van de rechter te raken. Het 
voorstel wordt naar voren geschoven dat magistra- 
ten net als advocaten een puntensysteem moeten 
nastreven in het kader van opleidingen. 

 

 
 
 
 
 

B. VERKZEKERINGEN 

Realisaties 

Een eerste realisatie is het pstellen van gedragsregels 
in verband met de afhandeling van de schade. 
•    Rechtsbijstand: in werking op 1 januari 2009 
•    BA -verzekeraar:  van  kracht  op  01/09/2012  en 

aangepast naar aanleiding van een evaluatie op 
14/09/2015. 

 
Assuralia stelt via een webmodule tools ter beschik- 
king met informatie en typedocumenten ten behoeve 
van slachtoffers met lichamelijke schade. Via speci- 
fieke vragen wil men de mensen gericht doorverwij- 
zen naar informatie en typedocumenten. Daarnaast 
biedt het informatie over welke attesten, bewijzen,… 
men moet bewaren. Het bestaan van gedragsregels 
werd opgenomen in typedocumenten voor de slacht- 
offers. 
 
Tot slot is de verplichte inschrijving voor bromfietsen 
gerealiseerd en worden auto-experten vanaf nu 
erkend. 
 
 
 

 
Uitdagingen 
 
Een verbetering van de toepassing van de gedrags- 
regels en communicatie omtrent verzekeringen is 
noodzakelijk. Onderstaande voorbeelden tonen aan 
wat nodig of mogelijk is: 
 
•    Er zijn enkele aanbevelingen inzake de affectieve 

band en de betwistingen rond schadebedragen 
met een marginaal karakter. In de gedragscode 
verzekeringen staat dat er geen discussie gevoerd 
wordt over de affectieve band tussen dader en 
slachtoffer maar in de praktijk valt op dat in de zit- 
ting het aantonen van de affectieve band net het 
discussiepunt is met de advocaat van de verze- 
keringsmaatschappij. De gedragsregels zou men 
dus ook moeten communiceren aan de advoca- 
ten van de verzekeringsmaatschappijen. Er dient 
een controle opgemaakt te worden indien zijzelf 
de  gedragscode  niet  kennen.  Uit  het  publiek 
komt de suggestie dat er een tevredenheidsen- 
quête gehouden kan worden na afhandeling van 
de zaak. 

 
•    In Nederland bevat de advocatuur een stuk spe- 

cialisatie.  Gevoelsmatig  is  het  immers  vreemd 
dat de advocaat de ene keer een slachtoffer ver- 
dedigt en de andere keer de verzekeringsmaat- 
schappijen. Technisch gezien is dit echter geen 
probleem voor een advocaat. In Nederland vallen



de kosten van de advocaat onder de kosten van de 
slachtoffers en worden ze dus automatisch 
vergoed. Er is discussie over wanneer een advo- 
caat of wanneer een rechtsbijstandsverzekeraar 
kan worden geraadpleegd. Men stelt vast dat de 
advocaat pas wordt geraadpleegd als de dagvaar- 
ding verstuurd is. 

 
•    Overleg tussen VAPH en de verzekeraars in ver- 

band met betwistingen. Verzekeraars zitten al 
jarenlang samen met VAPH maar tot nu toe heeft 
dat nog niet tot resultaten geleid. Rondpunt zal 
initiatief nemen om beide partijen opnieuw rond 
de tafel te krijgen. 

 
•    Nagaan  in  hoeverre  een  voorbehoud  maken 

bij uitbetaling van een schadevergoeding een 
gangbare praktijk is. Momenteel wordt medisch 
voorbehoud enkel uitgevoerd op basis van het 
medisch  verslag.  In  casu  gaat  het  vooral  over 
niet-tegensprekelijke medische verslagen waarin 
de arts vergeet om in medisch voorbehoud te 
voorzien. Assuralia kan de vraag meenemen en 
onderzoeken wat er gedaan kan worden want het 
lijkt inderdaad een gangbare praktijk te zijn. 

 

 
 

C. PRIORITAIRE ACTIES 
 

 
 

•  Veralgemening van een eenduidig zittingsma- 
nagement. 

•    Opvolging van de aanbevelingen van de advoca- 
tuur. 

•    Het bevorderen van een individuele empathische 
houding bij de verzekeraars. 

•    Een concrete controle op de opvolging en nale- 
ving van de diverse gedragscodes voor de verze- 
keraars. 
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Voorzitter Frank Hutsebaut 
 Professor      Strafrecht      en 
Criminologie aan de KULeuven, auteur en Bijzonder 
Commissaris voor de opvang van verkeersslachtof- 
fers. 

Panelleden 
Sabine  Cocquyt:  auteur  en  initiatiefneemster  van 
Over-Hoop 
Luc Vancoillie: Lokale politie en lid OVK  
 

A. POLITIE 
 
 
 

Realisaties 
 
Een eerste realisatie is de actualisering van de 
omzendbrieven maar de bedenking wordt gemaakt 
dat het niet is omdat ze er zijn dat ze goed worden 
toegepast. Een volgende realisatie is dat de verant- 
woordelijkheden inzake politionele slachtofferbeje- 
gening werden vastgelegd op verschillende niveaus 
want vroeger ontstonden er problemen omdat niet 
duidelijk was wie wat moest doen. Daarnaast is er een 
formalisering van de samenwerkingsmodalitei- ten 
tussen de federale en de lokale politie 
 
Er is meer informatieverstrekking en beter opgeleid 
personeel. Bij ernstige verkeersongevallen is het nu 
een alom gekende praktijk om opnieuw contact op te 
nemen. De politie neemt proactief opnieuw contact 
op met mensen. Iemand geeft echter aan bij deze 
praktijk zelf vragen te hebben. Bij de politie werden 
verschillende draaiboeken en samenwerkingsproto- 
cols, alsook standaardprocedures opgesteld. De poli- 
tie beschikt nu over checklists om te zien wat men na 
een verkeersongeval moet doen. In Antwerpen is er 
daarnaast bijvoorbeeld een samenwerkingsprotocol 
tussen politie, ziekenhuizen en slachtofferhulp. 
 
 
 

 
Uitdagingen 
 
Systematisch nationaal overleg tussen CAW, politie- 
diensten en ziekenhuizen blijft noodzakelijk. De poli- 
tie weet niet goed hoe ze de veroorzakers moeten 
doorverwijzen aangezien ze niet weten welke dien- 
sten er zijn voor de veroorzakers. Voor slachtoffers 
heeft die doorverwijzing vroeger ook lang geduurd 
en dit loopt soms nog niet goed. Bijvoorbeeld de 
welzijnsteams zijn een samenwerking tussen politie 
en CAW en dit is een voorbeeld van een good prac- 
tice. Maar welzijnsteams behandelen geen concrete 
casussen dus er zijn nog steeds problemen rond het 
beroepsgeheim als het gaat over concrete casussen. 
Informatie moet goed kunnen doorstromen naar 
politiediensten. 
 
Er is nood aan de ontwikkeling van een eenvoudig 
sjabloon om good practices te delen. Eventueel kan 
Rondpunt een sjabloon op hun website plaatsen 
zodat mensen iets kunnen laten weten aan anderen 
en elkaar op de hoogte kunnen houden. De sjablonen



en draaiboeken die goed zijn moeten veralgemeend 
worden want bij de politie verliest men veel tijd aan 
het opnieuw uitvinden van warm water. Het portaal 
dat nu bij de politie bestaat is een ramp. 

 
Daarnaast moet er een systematische opvolging van 
de implementatie van COL 17/2012 zijn. Info over COL 
en alle andere regelgeving kunnen politiemen- sen 
niet terugvinden. 

 
Een veralgemening van het gebruik van bestaande 
checklists en van goede samenwerkingspraktijken 
blijkt een uitdaging. Qua slachtofferbejegening voor 
veroorzakers komt er niet veel voor in de bibliotheek 
van Centrex. Centrex kan gebruikt worden voor de 
centralisatie van informatie en informatiedoorstro- 
ming binnen de politie want de informatie gaat nu 
vaak niet verder dan de echelons. Bijvoorbeeld de 
checklists kunnen via Centrex verspreid worden. Een 
checklist die gebruikt kan worden voor doorverwij- 
zing bestaat maar niemand of weinig mensen weten 
dat. Hieronder worden voorbeelden opgelijst die 
aantonen dat er betere samenwerkingspraktijken 
moeten komen: 

 
•    Families van zwaargewonde slachtoffers komen 

niet terug bij de politie. Men is zich te weinig 
bewust dat die mensen voor een lang en complex 
traject staan. 

•    Er moet een evaluatie worden gedaan rond door- 
verwijzing naar het CAW. Heel vaak moet de 
doorverwijzing herhaald worden omdat die men- 
sen met andere dingen in hun hoofd bezig zijn. 

•    De gids van Rondpunt is te complex in de acute 
fase. In die fase kunnen veel mensen er niks mee 
doen en zijn ze beter geholpen met een bondige, 
actuele flyer die een soort samenvatting geeft. 
De politie moet die flyers dan ook uitdelen. 

•    De politie verwijst te weinig de veroorzakers door. 
Ook de CAW’s hebben hier aandeel in want CAW 
is vooral bekend rond kwetsbaarheid en niet voor 
slachtoffers en veroorzakers. Op bepaalde vlak- 
ken moet er dan goed overleg zijn, bijvoorbeeld 
rond  het  beroepsgeheim.  De  politie  wilt  vaak 
alles weten en CAW wil niets zeggen. 

•    De politie moet een folder van twee pagina’s (bij- 
voorbeeld) krijgen waarin staat waar ze naartoe 
kunnen doorverwijzen. 

 
Verder wordt ook de nood uitgesproken voor een uit- 
klaring van de rol van de wijkagent. Men stelt zich 
vragen bij de rol van de wijkagent omdat het gaat 
om delicate materie en niet elke wijkagent weet hoe 

dit aan te pakken. Er wordt te veel verwacht van 
de wijkagenten. Als de wijkagent het zelf niet voor 
mogelijk acht, kan hij altijd langsgaan bij de slacht- 
offerbejegenaar, die staat dichter bij de mensen. De 
wijkagent mag niet te veel ingezet worden want elke 
zone werkt anders. Sommige slachtofferbejegenaars 
worden aangeduid als ‘Chinese vrijwilliger’ waardoor 
er veel kans is op secundaire victimisatie wanneer 
iemand deze taak met weinig enthousiasme op zich 
neemt. 
 

 
 
 
 
 

B. VEROORZAKERS 
 
Vroeger ging het altijd over de slachtoffers maar ook 
de veroorzakers zijn geen homogene groep. Toen het 
boek ‘Mij overkomt het niet’ van Sabine Cocquyt pas 
uitkwam, was er weinig aandacht voor maar nu gaat 
er wel aandacht naar de veroorzakers van een ver- 
keersongeval. Door die media-aandacht is er meer 
nuancering in het slachtoffer-veroorzakersverhaal. 
Inzake verkeer zijn er meer reacties door slachtoffers 
en veroorzakers dan bij andere misdrijven. 
 
 
 

 
Realisaties 
 
Zoals eerder aangehaald zijn veroorzakers nu ook 
opgenomen in de doelgroep van het CAW. Voor deze 
doelgroep is er specifieke informatie beschikbaar bij 
Rondpunt.   Daarnaast is er een zelfhulpgroep voor 
veroorzakers, zij brengen ook hun verhaal in het pro- 
ject  ‘Getuigen Onderweg’ van Rondpunt. Voorgaande 
evoluties hebben er voor gezorgd dat ze meer kansen 
tot herstelbemiddeling krijgen. Tot slot heeft onder- 
zoek naar de high risk groepen vooruitgang geboekt. 
 
 
 

 
Uitdagingen 
 
De doorverwijzing naar het CAW en de zelfhulpgroep 
moet verbeterd worden. De politie is niet snel bereid 
om veroorzakers door te verwijzen en de veroor- 
zakers zetten vaak niet zelf de stap naar het CAW. 
Veroorzakers vinden niet goed de weg naar CAW en 
de drempel om erover te spreken is hoog want ze 
worden snel gestigmatiseerd. In de media is hier heel 
weinig over te vinden, er zijn weinig getuigenissen. 
VRT gaat hier wel een human-interest programma



over maken. 
 
De mogelijkheden tot herstelbemiddeling en door- 
verwijzing door het parket moeten gestroomlijnd 
worden. Alle actoren moet meer vanuit een herstel- 
gerichte visie werken. Moderator geeft aan dat par- 
ketten nog anders werken waardoor er veel verschil 
is in wat er bij Moderator toekomt, afhankelijk van de 
verschillende regio’s. 

 
•    Verzekeringsmaatschappijen  hebben  hier  een 

heel moeilijke positie in, vaak wijzen ze herstel- 
bemiddeling af. Het is een lange weg om verzeke- 
ringen ervan te overtuigen dat bemiddeling niet 
de plaats van de verzekering inneemt. Men moet 
er dus voor zorgen dat verzekeringsmaatschap- 
pijen, advocaten en politie bemiddeling niet te 
vaak afwijst. 

 
•   Good practice: bemiddeling bij slachtoffers en 

veroorzakers van verkeersongevallen geeft posi- 
tieve ervaringen volgens Moderator dus het is 
belangrijk dat de menen in het veld (politie, ver- 
zekering, advocaat) de bemiddeling niet afwijzen. 
Moderator zal sensibilisering doen naar de bre- 
dere samenleving. Een perscampagne zou goed 
zijn, Rondpunt of de stuurgroepen kunnen hier 
iets rond doen. 

 
•    CAW wordt er soms mee geconfronteerd maar 

niet heel vaak. 
 
•   Een brede bewustmakingscampagne rond her- 

stelgericht werken kan door Rondpunt opgestart 
worden. 

 
•   De link met Assuralia en verzekeringen moet 

gemaakt worden, zij kunnen het misschien ver- 
melden op de website. Wel moet men voorzichtig 
zijn met secundaire victimisatie indien herstel- 
bemiddeling te veel wordt gepromoot. De kans 
bestaat dat nabestaanden of slachtoffers zich 
verplicht voelen om erop in te gaan. Het kan ook 
zijn dat de veroorzaker de bemiddeling afblokt 
terwijl het slachtoffer dit niet verwacht had. Het 
moet zeker worden aangeboden maar men moet 
goed overwegen hoe dat moet worden gecom- 
municeerd. Er moet duidelijke informatie over zijn 
want sommige mensen denken dat veroorza- kers 
daardoor een lagere straf krijgen en dit kan een 
reden voor het slachtoffer zijn om er niet op in te 
gaan. 

•    In de campagne is het belangrijk om twee ver- 
halen te vertellen want er is een verschil tussen 
veroorzakers die dronken waren of drugs gebruik- 
ten en veroorzakers waarbij het echt per ongeluk 
was. 

 
•    De boodschap moet zijn dat herstel niet per se 

vergeven is. Ook de termen aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid worden momenteel door 
elkaar gebruikt terwijl ze iets anders betekenen. 

 
•    ‘Driver improvement’ moet geoptimaliseerd wor- 

den en de effecten ervan moeten geëvalueerd 
worden. Er zijn problemen om het goed gereali- 
seerd te krijgen. 

 
•    Een centrale databank voor verkeersovertredin- 

gen  en  veroordelingen  is  noodzakelijk.  Hier  is 
men al goed mee bezig. 

 

 
 
 
 
 

C. PRIORITAIRE ACTIES 
 
 
 

 
•  Een nationaal overleg rond slachtoffers moet 

opnieuw ingericht worden. 
•  De samenwerkingsprotocols en de checklists 

moeten veralgemeend en daadwerkelijk geïm- 
plementeerd worden. 

•    De rol van de wijkagent moet uitgeklaard worden. 
•    Een betere doorverwijzing van veroorzakers naar 

begeleiding. 
•    Registratie van verkeersovertreders en verkeers- 

ongevallen in een databank.
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Voorzitter Beni Kerkhofs 
Zorgcoördinator bij Pulderbos 

 
Panelleden 
Annemie  Schueremans:  Verantwoordelijke  bij  het 
Open Therapeuticum Leuven 
Luc Henau: Directeur van het GTB 
Hilde Beyens: Revalidatiearts in het UZ Leuven en ver- 
antwoordelijke voor de NAH-afdeling in Pellenberg. 

Vanuit de stuurgroep zijn een vijftal prioritaire doel- 
stellingen geformuleerd. Men stelde vast dat de 
Minister meedeelde dat hij trajectbegeleiding wil 
meenemen in zijn beleid. Het is een kans om hier dus 
op in te zoomen, vandaar dat dit een van de priori- 
taire doelen is van de werkgroep. Het is ook belangrijk 
dat de doelgroep verkeersslachtoffers meegenomen 
wordt in de stuurgroep. 
 
 
 

 
Realisaties 
 
Verschillende diensten bieden een vorm van traject- 
begeleiding aan. Belangrijk is ook dat verkeersslacht- 
offers als doelgroep opgenomen zijn binnen CAW en 
de diensten DMW. Er is sprake van een beginnende 
netwerkvorming en er zijn voorbeelden van een mul- 
tidisciplinaire aanpak. 
 
Inzake wonen zijn er heel veel inspanningen gedaan 
om extra woonmogelijkheden te creëren. De proce- 
dures van het VAPH werden versnel en de doelgroep 
NAH werd hierin erkend. 
 
Inzake onderwijs zijn er veel initiatieven om het aan- 
bod inclusiever te maken. Veel initiatieven hebben 
bijgedragen tot een betere integratie van NAH en nu 
zijn er enkele voorbeelden van inclusieve trajecten 
zoals het ‘M-decreet’ en ‘BedNet’. In type 5 onder- 
wijs zijn een aantal kleine veranderingen gekomen. 
Er werden verschillende flexibele onderwijstrajecten 
gerealiseerd. 
 
Inzake werk is de VDAB de regisseur van de sector 
en zijn er specifieke initiatieven genomen voor men- 
sen met een NAH-letsel. Er is samenwerking en ken- 
nisdeling tussen VDAB, de ziekenfondsen, het RIZIV en 
de gespecialiseerde partners werden verder uit- 
gebouwd. Tot slot zijn er goede voorbeelden van 
samenwerking tussen werk en de revalidatiesector. 
 
Inzake vrije tijd werd het steunpunt G-sport struc- 
tureel verankerd. Er is een dynamiek om lotgenoten 
elkaar te laten ontmoeten, dat is anders dan een 
inclusief vrijetijdsbeleid. Er is toch nog veel onbegrip 
omdat men elkaar niet verstaat. Door twee ouders 
van verkeersslachtoffers wordt ook geopperd om in 
revalidatiecentra mensen te laten kennis maken met 
de sportclubs. Er zijn wel veel kleinschalige regionale 
initiatieven die sporten en vrijetijdsbesteding moge- 
lijk maken. Een aantal revalidatiecentra werkt samen 
met verschillende sportclubs.



Verder zijn er samenwerkingsinitiatieven tussen 
lotgenotenwerkingen, het trefpunt Zelfhulp en 
Rondpunt.  De  lijst  met  alle  lotgenotenwerkingen 
voor betrokkenen bij een verkeersongeval is beschik- 
baar. Tot slot is er een postgraduaatopleiding NAH, dit 
wil zeggen dat er kennisdeling plaatsvindt. Ook zijn er 
ambulante praktijken en psychiatrische centra die 
zich toeleggen op de begeleiding van personen met 
NAH. 

 
 
 

 
Uitdagingen 

 
Omtrent re-integratie zijn er verschillende uitdagin- 
gen geformuleerd en een eerste is het ontbreken 
van een structureel aanbod voor trajectbegeleiding. 
Er is te weinig budget om alle aanvragen te kunnen 
beantwoorden en daarbij is een toegangsticket geen 
garantie tot zorg. 

 
In het woonaanbod heeft de NAH-doelgroep te wei- 
nig aangepaste woonzorgmogelijkheden en de ken- 
nis bij veel zorgdiensten over NAH is bperkt. Er is 
weinig budget om aanvragen te kunnen behandelen 
waardoor voor de NAH-doelgroep een te weinig vast 
woonzorgaanbod is. 

 
Inzake onderwijs ontbreekt nog steeds specifieke 
aandacht voor één doelgroep. Men is niet altijd goed 
op de hoogte van het begrip NAH ten gevolge van een 
verkeersongeval. Er lijkt in het begin niets aan de 
hand maar jaren nadien ontstaan er problemen. Die 
doelgroepenspecificiteit is belangrijk en op hun 
behoeften moet ingespeeld worden. De flexibiliteit 
van de GON-trajecten  is te beperkt en kennis over 
flexibele onderwijstrajecten moet breder verspreid 
worden. Mensen weten niet dat er zo veel moge- 
lijkheden zijn.   Er andere uitdaging is dat het ICF- 
model   beter verspreid moet worden en fungeren 
als een doorverwijzingsinstrument. Onderzoek naar 
dit model en de vertaalslag naar het onderwijs is 
wordt gevoerd door een doctoraatstudent. Achteraf 
moet men terugkoppelen naar de stuurgroep over de 
implementatie hiervan. 

 
Ook omtrent werk blijven er uitdagingen want ver- 
keersslachtoffers vinden niet altijd de weg naar de 
juiste ondersteuning en de term arbeidshandicap is 
niet gekend. De aandacht voor de doelgroepen ver- 
mindert maar er moeten voldoende garanties blijven 
voor kwaliteitsvolle ondersteuning.. De samenwer- 
king  tussen  revalidatie  en  werk  moet  beter.  Die 

samenwerking moet veralgemeend worden over alle 
Vlaamse revalidatiecentra. De terugkeer naar werk 
komt te  laat  op  gang.  Verder is er samenwerking 
tussen arbeidsgeneesheren en andere geneesheren 
nodig. Ook  moet er meer begeleiding en ondersteu- 
ning zijn voor nabestaanden op hun werk. Er wordt 
gesteld dat re-integratie bevorderd kan worden door 
experimenteren met werk vroeg te stimuleren. 
 
Een laatste uitdaging gaat over vrijetijdsmogelijkhe- 
den voor de NAH-doelgroep, deze zijn nog steeds te 
beperkt. Er is weinig kennis over NAH in de vrijetijds- 
sector en mensen met NAH worden als lastig ervaren. 
G-spot is te weinig een opstap naar inclusief sporten. 
Ook de doorverwijzing naar lotgenotenwerkingen 
vanuit professionele organisaties is nog te beperkt. 
 
De laatste uitdagingen die geformuleerd worden zijn 
dat er duidelijkheid nodig is over de nood aan, de 
inhoud van en de verantwoordelijke uitvoerders van 
trajectbegeleiding. 
 
 
 

 
A. PRIORITAIRE ACTIES 
 
•    Een betere samenwerking tussen revalidatiecen- 

tra en werk met goede doorverwijzing en bege- 
leiding. 

•    Duidelijkheid  creëren  over  de  nood  aan,  de 
inhoud van trajectbegeleiding en de verantwoor- 
delijke partners. 

•    Re-integratie bevorderen door te experimente- 
ren met werk vroeg te stimuleren. 

•    Een betere spreiding van het woonaanbod voor de 
NAH-doelgroep. In het Vlaams hersenletsel- plan 
wordt deze nood benoemd. 

•    Een inclusief vrijetijdsaanbod voor NAH-personen 
uitbreiden. 

 

 
 
 
 
 

B. AANVULLINGEN DOOR HET PANEL 
 

 
 

Annemie  Schueremans  geeft  aan  volledig  achter 
de prioritaire acties te staan maar volgens haar ont- 
breekt het vooral aan verbinding tussen de initiatie- 
ven. We moeten niet enkel in theorie denken maar 
het ook effectief doen achteraf. Ze vraagt zich ook af 
wie zorgt voor de lijm tussen de diensten. Er moet een 
centrale verbinding gemaakt worden tussen alle



diensten. 
 
Luc Henau vindt dat sommige zaken enige nuance 
verdienen. Hij gelooft niet in een aparte dienst voor 
NAH maar in een beter inclusief beleid. Een inclu- 
sief aanbod is veel gemakkelijker te vinden want nu 
vinden mensen hun weg niet. Momenteel wordt er 
gesproken over arbeidsbeperking maar bijvoorbeeld 
inzake VDAB zou er gesproken kunnen worden over 
diensten van de VDAB waar een intensieve begelei- 
ding wordt geboden. Hoe doelgroepspecifieker je 
werkt, hoe meer je het perspectief van het andere 
paradigma verliest. Een NAH- specialist weet soms 
weinig over de arbeidssector en werk. NAH is eigenlijk 
geen gesloten doelgroep, de kenmerken van NAH 
liggen dichter bij andere doelgroepen. Ik geloof niet 
dat we dan ook een aparte dienst moeten oprichten 
voor NAH/verkeersslachtoffers. Het volledige VDAB-
systeem is overgeschakeld naar het ICF-model, we 
werken niet meer met de DSM V . Op die manier zijn 
er veel meer gelijkenissen en talenten die ook een 
aangrijpingspunt zijn voor GTB. Sport is te weinig 
inclusief, je zou ook naar dezelfde ‘winkel’ als anderen 
moeten kunnen gaan. 

 
Volgens Henau zijn begeleidende structuren de 
grootste drempel. Het zijn vaak de artsen die aan- 
moedigen om nog wat thuis te blijven. Dit werd ook 
bevestigd   door   internationale   studies.   Wanneer 
je na zes weken nog niet aan het werk bent dan is 
er een grotere kans dat je thuis blijft zitten zonder 
werk. Heel snel terug aan het werk gaan is cruciaal. 
Verslagen worden niet doorgegeven omwille van pri- 
vacy-redenen waardoor er bij GTB opnieuw getest 
moet worden. Een voorstel is om met codes te wer- 
ken en aan elke code is een bepaalde dienstverlening 
verbonden. Het zijn dus de professionele structuren 
rond de  klanten  die  de  grootste drempel vormen 
met als gevolg dat er bruggen gebouwd moeten wor- 
den tussen de sectoren. De casemanagers uit beide 
sectoren moeten goed samenwerken want de eer- ste 
casemanager weet niet genoeg over werk en de 
tweede casemanager zal NAH nooit voldoende ken- 
nen. Het Vlaams beleidsmodel zou moeten zijn dat 
twee trajectbegeleiders die de lead hebben elkaar 
ontmoeten op een bepaald moment. Op die manier 
komen kennis over NAH en kennis over werk weer bij 
elkaar. Er moet een raamakkoord zijn voor RIZIV, de 
mutualiteiten, het GTB en de VDAB. 

 
•    Lieve Fransen: “Gemiddeld tien jaar op arbeidson- 

geschiktheid. Bij het ICF-model gaat het niet over 
de diagnose. De privacywetgeving en het medisch 

beroepsgeheim waarmee artsen in dilemma lig- 
gen geldt enkel voor de diagnose en niet voor de 
informatie over het functioneren van iemand.” 

•    Beni Kerkhofs: “Ik ben blij om te horen dat er met 
ICF gewerkt wordt. Een gemeenschappelijke taal is 
dus nodig.” 

•    Lieve  Franssen  &  Luc  Henau:  “VDAB  en  GTB 
samen hebben zestien erkende trainers die wer- 
ken rond het ICF-model. Er zijn vragen vanuit het 
bijzonder onderwijs.” 

•    Els Janssens (BedNet): “We moeten weg van het 
‘pathalogie-denken’.   De   dienstverlening   moet 
goed afgestemd zijn. Binnen BedNet is er ook de 
discussie  om  eventueel  niet  meer  vanuit  doel- 
groepen te werken.” 

•  Ignace Derese: “Er is nood aan schriftelijke 
afspraken bij de NAH-doelgroep. Ik verwacht bij 
GTB toch enige kennis over NAH. Alle NAH’ers 
presenteren zich slechter dan ze kunnen. Op de 
REVA-beurs stond er een stand van de Vlaamse 
Overheid waar ze nog nooit van NAH hadden 
gehoord. De doelgroep waren personen met een 
invaliditeit van 66 procent.” 

•    Luc Henau: “Rondpunt en de mutualiteiten zit- 
ten in de Raad van Bestuur en er is het project 
‘Verloond Talent’ dat opgestart wordt dus we 
investeren wel in de doelgroep maar we gaan 
nooit een NAH-specifieke organisatie worden. We 
proberen er wel voor te zorgen dat er een basis- 
kennis over NAH is maar we vinden niet dat alle 
kennis in huis moet zijn. Er loopt momenteel een 
project rond nieuwe tewerkstellingsmethodieken 
voor mensen die slechts af en toe kunnen wer- 
ken.” 

•    Lieve Fransen: “Er moet meer ingezet worden op 
persoonlijke netwerken.” 

 
•    Luc Claes: (verwijst naar het ESF-project). “GTB 

komt voort vanuit de ervaringen van iemand die 
geen werk heeft en werk gaat zoeken. Dit is toch 
wel een andere aanpak. Wij willen dat mensen van 
GTB of GOB mee zetelen in deze aanpak. We 
hebben een disability case manager. Er komt heel 
veel werk af op GTB en ik vraag mij af of jullie het 
aantal aanvragen aankunnen. Wanneer bijvoor- 
beeld een vraag gesteld wordt over de werkple- 
kaanpassing is de reactie van de VDAB dat er niet 
te veel vragen gesteld mogen worden omdat de 
persoon maar alleen is als medewerker.” 

 
•    Luc  Henau:  “Niet  iedereen  met  een  beperking 

moet  terechtkomen  bij  GTB  (tachtig  procent



– twintig procent). Een aantal zaken blokkeren 
letterlijk op de financiële kant en hiervoor verwijs 
ik naar de speech van Minister Vandeurzen. GTB 
staat namelijk budgetten af aan de zorgsector en 
het budget is niet voldoende om zevenduizend 
nieuwe cases te starten. Vandaar onze vraag aan 
de VDAB om alleen de ‘zwaarste’ casussen naar 
ons door te verwijzen. Er is 1/3 FTE bijgekomen 
voor mensen die gespecialiseerd zijn in hulpmid- 
delen. Op een top van het RIZIW werd beslist dat 
in een aantal Vlaamse regio’s de functies van GTB 
en  arbeidscoach  intern  gedeeld  zullen  worden 
in de psychosociale zorg. Een functie wordt dus 
gedeeld door twee mensen maar dit gaat niet 
overal want op een bepaald moment zullen orga- 
nisatiebelangen overheersen. Er start een project 
waarin mensen van GTB ingezet zullen worden in 
een revalidatiecentrum.” 

 
•    Beni Kerkhofs: “Weerhouden we dat laatste als 

een prioritaire actie?” 
•    Annemie Schueremans: “Het GTB is de spilfiguur 

voor personen met een NAH.” 
•   Hilde Beyens: “De communicatie tussen reva- 

lidatiecentra en gespecialiseerde arbeidsdien- 
sten is cruciaal. De communicatie en de codes 
van het ICF-model zijn te beperkt en zeer vaag. 
Neuropsychologische problemen zijn vaak de 
reden dat personen falen. Bij ambulante reva- 
lidatie krijgen we feedback waar het fout loopt 
zodat we hier specifiek op kunnen trainen. Tijdens 
de revalidatie is er wel een contact maar na het 
ontslag is er een hiaat en de vraag is hoe we de 
mensen opnieuw oppikken na het ontslag.” 

• Luc  Henau:  “Vandaar  mijn  pleidooi  voor  een 
gekoppelde casemanager.” 

•    Lieve Fransen: “Bij de overgang naar huis wordt 
alles stil gelegd en dan ben je de mensen kwijt. Er 
zijn wel heel veel initiatieven maar er is nergens 
coördinatie. Er is nood aan iemand die de link 
maakt tussen alle diensten, iemand die de rode 
draad trekt en de verschillende adviezen opvolgt. 
Op die manier staan de neuzen in dezelfde rich- 
ting.” 

 
•    Luc Henau: “Een gekoppelde casemanager kan 

hier een antwoord op bieden.” 
•  Hilde Beyens: “Die trajectbegeleiding is heel breed.” 
•    Lieve Fransen: “Is er nu iemand die de link kan 

leggen tussen alle levensdomeinen? Iemand die 
de rode draad kan trekken? Je krijgt dikwijls ver- 
schillende adviezen. Een casemanager? Dit geldt 

voor verschillende doelgroepen.” 
 
De prioritaire vraag is dus hoe we de trajectbegelei- 
ding vorm kunnen geven als we weten dat we inclu- 
sief willen werken. Volgens Marijke De Mayer is ook 
de vraag wie die hulp moet verlenen. De keuze voor 
de hulpverlener met wie men de beste band heeft, 
is eerder fragiel. Als die persoon vertrekt, is het ok 
weer gedaan. Iemand bij de Dienst Maatschappelijk 
Werk neemt dit op. 
 
•    Luc Henau: “Voor experimenten in trajectbegelei- 

ding en zorg wil ik verwijzen naar ‘NetWerkt’ en 
VAPH.” 

•    Annemie Schueremans: “Men heeft het over een 
goede doorverwijzing maar eigenlijk is het geen 
doorverwijzing maar een kwestie van samenwer- 
ken en dus samen met de persoon naar een dienst 
stappen.” 

•    Guy Lorent: “We zoeken eigenlijk dus een soort 
‘superhulpverlener’?  Iemand  die  werkelijk  heel 
het traject moet meelopen? Die persoon zal dan 
ook ondersteund moeten worden. Dat iets inclu- 
sief is, is heel belangrijk maar het is goed als je 
kunt terugvallen op iemand die goed thuis is in de 
problematiek. Zij vangen de mensen op die vast- 
lopen in  de trajecten. NAH-verkeersslachtoffers 
hebben heel veel kans op psychische en emoti- 
onele problemen. In het rapport komt te weinig 
aan bod dat mensen met NAH veel kans hebben 
op psychische –en gedragsproblemen. Geestelijke 
gezondheidszorg kan daar een faciliterende rol in 
spelen. Men mist ook het grote belang van rela- 
ties. Uit onderzoek naar de kwaliteit van leven 
blijken  betekenisvolle  relaties  zeer  bepalend  te 
zijn. Het is belangrijk om deze hinderpaal weg te 
nemen zodat deze mensen kansen krijgen. Zelf 
spreken ze het missen van relaties ook uit als een 
continuïteit. Een sociaal netwerk is belangrijk. Ik 
denk dat dit een domein is dat hier dus aan toe- 
gevoegd moet worden.” 

 
Er is dus consensus dat personen met een NAH geïn- 
cludeerd moeten worden en daarvoor zijn metho- 
dieken  beschikbaar.  Het  is echter de vraag of die 
voldoende gekend zijn en of we daar iets aan kunnen 
doen. Een geïntegreerde aanpak tussen GTB en reva- 
lidatiecentra is een mogelijkheid. 
 
 
 

•   Beni Kerkhofs: “Een eerste conclusie is dat de 
actiepunten rond werk in het rapport als zeer 
belangrijk geacht worden.”



•    Ignace Derese: “Er moet een wisselwerking kun- 
nen zijn tussen vrije tijd, een sociaal netwerk en 
relaties.” 

•    Guy Lorent: “Ik opper voor een relatiebureau voor 
personen met een NAH. Deze mensen willen zich 
niet aansluiten bij speciale websites voor perso- 
nen met een beperking want ze zien zichzelf niet 
als een persoon met een handicap.” 

•    Jan Stevens:  “NAH  is  inderdaad een specifieke 
doelgroep. Het gebrek aan kennis en alertheid 
omtrent NAH is een probleem. Het is belangrijk 
dat  er  herkenning  is  op  verschillende  niveaus. 
Het ziekte-inzicht is vaak dat alles prachtig lijkt 
te gaan maar daar mag een begeleider zich niet 
door laten vangen. Ik denk dat de erkenning de 
herkenning versterkt in een bepaald stadium. 
Erkende voorzieningen gaan geleidelijk aan weg- 
vallen. Een persoonlijk budget hebben en zich 
aanbieden bij een voorziening is een heel ander 
systeem, een ander paradigma. Die doelgroeper- 
kenning zal geleidelijk aan ook verminderen maar 
ik denk toch dat het belangrijk is.” 

 
•    Lieve Franssen: “We willen geen apart aanbod 

maar wel dat de groep (h)erkend wordt.” 
•    Jan Stevens: “Kennis is effectief heel belangrijk 

maar erkenning kan helpen aan de herkenning dus 
soms is het toch belangrijk om een doelgroep aan 
te duiden.” 

•    Beni Kerkhofs: “Het heeft in het verleden inder- 
daad een aantal dingen versneld.” 

•    Hilde Beyens: “Wie gaat er over waken dat een 
patiënt zijn zorg zelf gaat kopen? En wie coördi- 
neert er dat de personen met een NAH de juiste 
zorg kiezen?” 

•    Beni Kerkhofs: “Geen pleidooi voor hokjes den- 
ken.” 

 
•    Ludo Govaerts: “We kunnen kijken naar de kinde- 

ren, het begin van hun leven en wat de scholen nu 
bieden aan hen. Er zijn effectief individuele tra- 
jecten mogelijk. De klassenraad kan beslissingen 
nemen maar het CLB moet vraaggestuurd werken, 
dit is wettelijk bepaald. De school is bekommerd of 
er een aanwezigheidsattest is en of alles admi- 
nistratief in orde is. Er moet een zorgcircuit ont- 
staan met trajectbegeleiding over de jaren heen. 
Het CLB moet zich hier eigenlijk aan vasthouden. 
Als de ouders niets naar de school toe commu- 
niceren dan weet de school dat eigenlijk niet. De 
vraag is dan waar het kind voor in aanmerking 
komt. Als de vraag niet bij de klassenraad komt 
dan zit je met een vraaggestuurd aspect. Daar 

pleit ik voor want er loopt nogal wat mank. In 
het M-decreet  is opgenomen dat K-diensten  een 
ziekenhuisschool kunnen worden maar de uitvoe- 
ringsbesluiten daarvoor zijn nog niet gestemd. In 
die K-diensten zitten echter kinderen met serieuze 
problemen. Deze psychische kinderen hebben 
eigenlijk ook recht op een kwalitatieve opvang. 
Hierin mis ik de   bereidheid ervoor, er is geen enkel 
CLB-medewerker aanwezig. Er zijn heel veel goede 
bedoelingen maar men verzuipt in wat ze moeten 
doen. Elk kind heeft recht op onderwijs en op een 
volledige participatie daarin. We moe- ten ervoor 
zorgen dat dit vanaf de eerste kleuter- klas 
gebeurt. Ik vraag me af waar het CLB is in dit 
verhaal, het CLB zou daar pro-actiever op moeten 
kunnen inzetten.” 

 
•    Beni Kerkhofs: “Is het goed dat er een stuurgroep 

rond trajectbegeleiding voor verkeersslachtoffers 
komt? Niet zozeer om een nieuwe methodiek te 
ontwikkelen maar eerder om een soort matrix op 
te stellen. Zo wordt duidelijk wie de actieve en de 
beschikbare actoren zijn. Op een bepaald moment 
kan je dan een beroep doen op een bepaalde 
dienst. Ik vergelijk het met een schakelbak in een 
auto. Een andere trajectbegeleider die het dan op 
een bepaald moment overneemt. Ik stel dit voor 
omdat de minister hiertoe een voorzet gaf.” 

 
•    Luc Henau: “Een voorbeeld van een goede prak- 

tijk is dat een trajectbegeleider vanaf een bepaald 
moment meegaat in de twee moeilijkste groepen 
van het bijzonder onderwijs. Op die manier kent de 
leerling zijn trajectbegeleider naar werk al. Op die 
manier wordt er een brug geslagen tussen 
onderwijs en trajectbegeleiding (GTB). “ 

 
•    Guy Lorent:  “Men  moet  werken rond casema- 

nagement. Hier werd zo’n tien tot vijftien jaar 
geleden onderzoek naar gedaan.” 

 
•    Marijke De Mayer: “Er komen heel veel vragen 

rond wonen, er zijn veel voorbeelden van de vraag 
om te kunnen wonen zoals een ander persoon 
maar dan ondersteund worden door verschillende 
diensten. Het klassieke aanbod werkt niet. Er zijn 
een aantal mooie voorbeelden van kunnen wonen 
zoals anderen in de samenleving maar dan onder- 
steund op verschillende manieren. Het komende 
systeem van PGB zal hierin meer mogelijk kunnen 
maken.” 

 
•    Beni Kerkhofs: “Wellicht wordt het zo een zeer



gekleurd aanbod. We komen vanuit een zeer 
gestructureerde zorg en er is een evolutie naar 
vraaggestuurde zorg. Bij persoonsvolgende finan- 
ciering (PVF) zal men heel creatief worden in het 
nadenken over oplossingen.” 

 
•    Luc Henau: “Er komen twee risico’s kijken bij PGB: 

(1) versnippering, (2) kwaliteitsdaling aangezien 
de moeilijkste doelgroepen niet de juiste zorg krij- 
gen. Het klinkt mooi een persoonsvolgende finan- 
ciering maar er is een gevaar voor versnippering. 
Puur om commerciële redenen willen organisa- 
ties onder de prijzen gaan. De goedkoopste zorg 
is echter niet altijd de beste zorg. Er is dus een 
gevaar voor personen met een gebrekkig ziek- 
te-inzicht.” 

 
• Annemie Schueremans: “Vanuit het Open 

Therapeuticum Leuven wordt al heel veel gedaan 
met rechtstreeks toegankelijke hulp. Er is al heel 
veel mee mogelijk.” 

•    Herman Van Hove: “De uitdaging is niet enkel het 
traject doorlopen maar ook goed weten waar die 
trajecten naartoe moeten. Met andere woorden 
weten wat een goed traject is en daar is een tra- 
jectbegeleider voor nodig. Het zal niet alleen meer 
gaan over een traject dat men doorloopt, menen 
lopen verloren. Er zijn mensen die nooit geholpen 
worden en persoonsvolgende financiering is hier 
een belemmering in.” 

•  Luc Henau: “Trajectbegeleiding kan nooit het 
voorwerp zijn van een individueel dienstverle- 
ningsbudget. Het is de overheid die dat moet 
betalen.” 

 
•    Beni Kerkhofs: “Trajectbegeleiding moet ook een 

vehikel zijn voor kwaliteit en de trajectbegeleider 
heeft daar een rol in te spelen. Die casemanager 
speelt een rol in kwaliteit, het sleutelwoord is 
eigen regie. Trajectbegeleiding moet een basis- 
recht zijn voor iedereen. De eerste voorbeelden 
van misbruik van PVF zijn er al namelijk dat orga- 
nisaties van alles beloven en toezeggen en soms 
onder en soms boven de marktprijs werken en 
dan leveren ze geen kwalitatieve dienstverlening. 
Eigen regie geven maar wel zorg besteden aan de 
verloren lopers, ik vraag me af hoe je dit doet.” 

 
•    Herman Van Hove: “’Eigen regie’ klinkt mooi maar 

er moet zorg blijven voor de mensen die verloren 
lopen.” 

•    Lieve Franssen: “Een trajectbegeleider mag nooit 
de regie overnemen, dat zou verschrikkelijk zijn. 

We moeten zoeken naar een stuk methodiek voor 
onze doelgroep. NAH maar komt ook voor in 
andere doelgroepen.” 

•    Marieken Verhaeghe: “Ook bij Maatschappelijk 
Werk van de CM kan er iemand zijn die wat meer 
expertise heeft rond NAH en die die expertise ter 
beschikking stelt aan de collega’s.” 

 
•    Beni Kerkhofs: “Er kan een analogie zijn met het 

dementieplan. Er is een referentiepersoon voor 
dementie, kan dit ook niet voor NAH-patiënten? 
Iemand die er kennis van heeft en andere dienst- 
verleners verder kan begeleiden.” 

 
•    Annemie  Schueremans:  “Er  zijn  ook  heel  veel 

regels die niet voldoende gekend zijn. Voor NAH 
bestaan er nog veel belemmeringen in de regels 
rond verzekeringen.” 

•    Lieve Franssen: “Veel menen denken dat hun dos- 
sier afgewerkt moet zijn voordat ze beginnen met 
werken, daar is kennis voor nodig.” 

•    Beni  Kerkhofs:  “Het  experimenteren  met  werk 
moet vroeger in het traject gestimuleerd worden, 
dit is een belangrijke doelstelling.” 

•    Luc Henau: “Er komt zoveel nadruk te liggen op 
inkomen als het grootste doel van werk hebben 
maar loon is slechts een onderdeel. Die kans ont- 
neem je als je zegt dat iemand door te werken 
veertig euro per jaar kan verliezen. Dit maakt niet 
uit want er zijn andere voordelen aan. De afspraak 
met het RIZIV is dat je een traject doorloopt van 
zes maanden tot twee jaar en dat je kan terug- 
vallen op de ziekte-uitkering. Niet het gevaar voor 
verlies van uitkering. Dit bestaat.” 

 
Het slotwoord komt van Beni Kerkhofs die iedereen 
wil bedanken voor de medewerking. Hij roept op om 
in de toekomst ook nog deel te nemen aan eventuele 
acties. 


