
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Een 
verkeersongeval, 
wat nu?



Een verkeersongeval kan een grote impact hebben op 
u en uw naasten.

Deze folder geeft praktische tips en informatie 
over nuttige instanties en lotgenotenorganisaties.

ENKELE TIPS

• Lees, begrijp en kopieer elk document (verzekering, 
mutualiteit, politie, ziekenhuis, rechtbank, 
facturen,…) voor u het ondertekent. Niets verplicht 
u om meteen te tekenen, u kan bedenktijd vragen.

• Verzamel alle bewijsstukken i.v.m. de geleden 
schade. Denk aan facturen van medische en 
psychologische zorg, materiële schade, foto’s van 
de schade, pv’s, …

• Wend u tot de politie voor een kopie van uw eigen 
verklaring. Hierin staat ook het PV-nummer.

• Doe een aangifte van het ongeval bij uw 
verzekeringsmaatschappij, bij de mutualiteit en 
indien nodig bij de hospitalisatieverzekering.

•  Vraag bij de verzekeringsmakelaar na of u 
recht hebt op rechtsbijstand en of u vanuit de 
rechtsbijstand recht hebt op een advocaat.

• Informeer uw werkgever of school zo snel mogelijk 
over het ongeval, zeker als het een arbeidsongeval 
betreft. Bezorg in geval van arbeidsongeschiktheid 
of afwezigheid een medisch attest aan de 
werkgever of de school. Geef als werkzoekende de 
ziekteperiode aan op uw stempelkaart.



ADMINISTRATIEVE EN INFORMATIEVE 
ONDERSTEUNING

• De dienst slachtofferonthaal van het parket. 
Deze kan je contacteren via de infobalie of 
via het algemene telefoonnummer van het 
gerechtsgebouw waar je zaak behandeld wordt: 
www.departementwvg.be/justitiehuizen/slachtoffer

• De plaatselijke afdeling van de mutualiteit
• Het algemeen onthaal van het CAW, 

tel. 011 21 20 20, www.caw.be

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING

• Het algemeen onthaal van het CAW
• Het Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG): 

www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-
geestelijke-gezondheidszorg-cgg

• De moderator/bemiddelaar. Zij proberen 
communicatie tussen de verschillende betrokken 
partijen tot stand te brengen. www.moderator.be

PRAKTISCHE HULPVERLENING

• De uitleendienst van de mutualiteit
• De thuiszorgdiensten



LOTGENOTENORGANISATIES

•  Deze website bundelt alle expertise omtrent 
lotgenotenorganisaties,  www.zelfhulp.be; 
016 23 65 07

• www.vzw-whiplash.be
  (Voor personen met een whiplash als gevolg van een 

verkeersongeval)
• www.over-hoop.be
  (Voor jonge verkeersslachtoffers en hun familie)
•  www.evenzeer.be
  (Voor veroorzakers van een verkeersongeval)
• www.nahliga.be
  (Voor personen met een niet aangeboren  hersenletsel en hun 

familie)
• www.missingyou.be
  (Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een dierbaar 

persoon verloren zijn)
• www.ovk.be
  (Voor ouders van verongelukte kinderen)
• www.ovok.be
  (Voor ouders van overleden kinderen)
• www.rouwzorgvlaanderen.be
  (Voor iedereen die moeite heeft met rouwen)



MEER WETEN?

•  www.rondpunt.be, een website voor 
verkeersslachtoffers en hun naasten

•  de praktische gids ‘Als het verkeer je 
raakt’, uitgegeven door vzw Rondpunt

•  het CAW, tel. 011 21 20 20, www.caw.be
• www.slachtofferzorg.be, een website voor 

slachtoffers en hun naasten, met informatie op 
juridisch, praktisch en emotioneel vlak



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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