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WHIPLASH ? Het kan de beste (dus ook u) overkomen. Sociale steun voor een slachtoffer met
whiplash is belangrijk voor het herstel. Ongeveer 40% van de slachtoffers van een
whiplashtrauma ontwikkelt een ‘chronisch whiplash syndroom’. Dat syndroom wordt
gekenmerkt door chronische pijnen, slaapproblemen, concentratiestoornissen,
geheugenstoornissen en overgevoeligheid voor allerlei prikkels zoals stress, spanning, licht
of geluid. Het onbegrip rond de zwaar onderschatte whiplashproblematiek dient
daarom aangepakt te worden.
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