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RICHTLIJNEN
De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en 
behandeling van mensen met een whiplash associated 
disorder I of II’
Emile J.W. Keuter, Jan M. Minderhoud, Arianne P.Verhagen, Mirjam Valk en C.J.G.M. (Kitty) Rosenbrand 

Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B3 

Artsen die patiënten met nekklachten na een ongeval 
opvangen, onderzoeken deze patiënten om wervelfractu-
ren en hersenletsel uit te sluiten. Maar wat is de beste 
strategie om de kans op langdurige klachten na een whip-
lash te verkleinen?
‘Whiplash’ is voor het algemene publiek een verzamel-
naam voor de gevolgen van een ongeval waarbij krachten 
op de nek werden uitgeoefend (whiplashongeval). De 
incidentie van dergelijke ongevallen in Nederland wordt 
geschat op . per jaar. Bij vermoedelijk - van 
de patiënten met whiplashklachten ontwikkelen zich 
langdurige klachten.1 Deze klachten vormen een groot 
probleem in de spreekkamer van de huisarts, de bedrijfs-
arts en de verzekeringsarts. Het is belangrijk dat neurolo-
gische afwijkingen met voldoende zekerheid worden uit-
gesloten. Daarom schakelt men vaak neurologen in bij de 
beoordeling van patiënten met whiplash.
Deze overwegingen waren voor de Nederlandse Vereni-
ging voor Neurologie aanleiding een multidisciplinaire, 
evidence-based richtlijn te ontwikkelen voor het beleid 
bij whiplash. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-
heidszorg CBO verleende hierbij methodologische exper-
tise. Het doel van de richtlijn was het beschrijven van de 
beste vroege behandeling van patiënten na een whiplas-
hongeval, om het ontstaan van langdurige klachten zoveel 
mogelijk te voorkomen.

DEFINITIE

Om onderzoek te vergemakkelijken en een internationale 
vergelijking mogelijk te maken, stelde de Quebec Task 
Force in  een defi nitie op van whiplashongeval en de 

Er is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld voor de opvang en behandeling van patiënten met whiplash, dit in 
verband met de gevolgen van whiplash voor de gezondheidszorg en de sociale verzekeringen. Deze richtlijn beperkt 
zich tot de ongecompliceerde whiplash, die wordt gedef inieerd als plotselinge acceleratie en decelaratie van de 
schedel waarbij krachten worden uitgeoefend op de nek zonder dat er neurologische complicaties of frac turen 
optreden. Bij whiplashpatiënten die niet aler t zijn, die pijn in de nek hebben, bij wie de bewegingen van de nek 
beperkt zijn of bij wie er drukpijn is op de wer vels moet men een röntgenfoto van de cer vicale wer velkolom maken 
om een frac tuur uit te sluiten. Als men complicaties na een whiplashongeval heef t uitgesloten, is ac tieve oefenthe-
rapie van de nek de juiste behandeling. De patiënt moet hiermee zo snel mogelijk beginnen. Na een ongecompli-
ceerd whiplashongeval zijn rust en immobilisatie ongewenst. 
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gevolgen daarvan (‘whiplash associated disorder’; WAD).2 
Deze defi nitie hebben wij als volgt vertaald: ‘Een whip-
lash is een acceleratie-deceleratie-mechanisme waarbij 
krachten inwerken op de nek. Het treedt op bij (auto)
ongevallen, met name bij aanrijding van achteren of van 
de zijkant (whiplashongeval). Het mechanisme kan resul-
teren in een, waarschijnlijk tijdelijke, beschadiging van 
de weke delen van de halswervelkolom (“whiplash injury”) 
en kan een verscheidenheid aan klachten veroorzaken 
(whiplashklachten, whiplashsyndroom of whiplash asso-
ciated disorder - WAD).’ 
De Quebec Task Force gaf ook een indeling naar ernst 
van de klachten en afwijkingen, die internationaal aan-
vaard is (tabel ). Er is sprake van gevolgen behorende bij 
WAD graad I of II als er geen objectiveerbare afwijkingen 
aanwezig zijn behoudens klachten over pijn, stijfheid en 
gevoeligheid van de nek en andere klachten van onder 
andere het houdings- en bewegingsapparaat.

ONGECOMPLICEERDE WHIPLASH
De richtlijn beperkt zich uitdrukkelijk tot WAD I en II, 
dat wil zeggen tot ongecompliceerde whiplash. Bij patiën-
ten in deze categorie moeten neurologische afwijkingen 
(WAD III), en fracturen en dislocaties in het hoofd-, hals- 
en nekgebied (WAD IV) zijn uitgesloten. Zij hebben 
vooral klachten van nekpijn, hoofdpijn en bewegingsbe-
perking van de nek. Gevoelens van duizeligheid, concen-
tratieverlies, verminderd gezichtsvermogen en tintelin-
gen in de handen komen minder vaak voor.
Kenmerkend is dat de klachten in de minuten tot zelfs 
dagen na het ongeval optreden en zich kunnen ontwik-
kelen tot een langdurig klachtenpatroon. Deze langdurige 
klachten krijgen geleidelijk aan het karakter van min of 
meer vergelijkbare, als functioneel beschouwde syndro-
men, zoals fi bromyalgie, burn-out en chronische ver-
moeidheid.3 Als een patiënt eenmaal een dergelijk syn-
droom heeft, is hij of zij vaak moeilijk te genezen. Bij 
patiënten met langdurige klachten schiet het medisch 
model tekort en moet men het biopsychosociaal model 
gaan hanteren, waarbij men rekening moet houden met 
de complexiteit van de situatie.4

DIAGNOSTIEK

Een stroomdiagram van de richtlijn is weergegeven in 
fi guur . Bij de anamnese en het lichamelijk onderzoek 
probeert men een indruk te krijgen van de mate van pijn 
in de nek, de manier van omgaan met deze en eerdere 
klachten en van de ernst van het ongeval. Een ongeval 
met een snelheidsverschil van minder dan  km/h ver-
oorzaakt in principe geen letsel, maar kan wel degelijk tot 
klachten leiden.5 Klachten kunnen zelfs optreden na een 
aanrijding zonder snelheidsverschil (‘placeboaanrijding’). 
Het is beschreven dat klachten langduriger zijn naarmate 
een ongeval minder ernstig is.6,7

BEELDVORMEND ONDERZOEK
Bij de beoordeling van patiënten moet men in de eerste 
plaats complicerende gevolgen van het ongeval uitsluiten, 
zoals posttraumatisch bewustzijnsverlies, posttraumati-
sche amnesie, afwijkingen bij neurologisch onderzoek of 
dislocaties en fracturen van de halswervelkolom (WAD 
III/IV). Om dislocaties of fracturen uit te sluiten, is een 
röntgenfoto nodig van de cervicale wervelkolom in drie 
richtingen bij alle patiënten die niet alert zijn, die pijn en 
bewegingsbeperking van de nek aangeven of bij wie er 
drukpijn op de wervels is.8
Met behulp van de richtlijn kunnen huisartsen en artsen 
op de polikliniek van de Spoedeisende Hulp (SEH) de 
patiënten selecteren bij wie beeldvormend onderzoek 
niet mag worden overgeslagen (tabel ). Aan de richtlijn 
is een voorbeeldprotocol toegevoegd voor gebruik op de 
SEH of in de huisartsenpraktijk (appendix) (www.cbo.nl/

▼  UITLEG ▼
• Definitie whiplash

Een whiplash is een acceleratie-deceleratie-mechanisme waarbij 
krachten inwerken op de nek. Dit mechanisme treedt op bij (auto-)
ongevallen, met name bij aanrijding van achteren of van de zij-
kant (whiplashongeval). Het kan resulteren in een, waarschijnlijk 
tijdelijke, beschadiging van de weke delen van de halswervelko-
lom (‘whiplash injury’) en kan een verscheidenheid aan klachten 
veroorzaken (whiplashklachten, whiplashsyndroom of ‘whiplash 
associated disorder’ (WAD).
(Vertaald uit: Spitzer WO, Skovron ML, Salmi LR, Cassidy JD, 
Duranceau J, Suissa S, et al. Scientific monograph of the Quebec 
Task Force on Whiplash-Associated Disorders: redefining ‘whip-
lash’ and its m anagement. Spine. 1995;20:1S-63S.)

• Het medisch model
In het medisch model worden de problemen waarmee de patiënt 
zich aandient bij voorkeur zo geïnterpreteerd dat ze los van de 
context waarin ze zich voordoen te verklaren en te behandelen 
zijn.

TABEL 1  Indeling van de klachten en afwijkingen na een whiplashongeval 
naar ernst, een vertaling van de indeling van ‘whiplash associated disorder’ 
zoals opgesteld door de Quebec Task Force

 
graad 0: geen klachten van de nek, geen lichamelijke afwijkingen
graad I:  alleen klachten van pijn, stijfheid of gevoeligheid van de nek,

  geen lichamelijke afwijkingen
graad II: nekklachten en afwijkingen aan spieren en zenuwen
graad III: nekklachten en neurologische afwijkingen
graad IV: nekklachten en een fractuur of dislocatie
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product/richtlijnen/folder/rl_whiplash_.
pdf).
Een ongecompliceerd whiplashongeval (WAD I/II) is 
geen indicatie voor MRI-onderzoek van de nek of de her-
senen. Dit onderzoek is wel geïndiceerd bij neurologische 

problemen of een vermoeden daarvan. CT of MRI van de 
craniocervicale overgang, nucleair onderzoek en klinisch 
neurofysiologisch onderzoek hebben geen klinische 
waarde bij patiënten met whiplash. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat ‘multislice’-spiraal-CT van de cervicale 

prognose?

hersenletsel?

inschatting risico op fractuur
(tabel 2)

neurologisch onderzoek:
afwijkend?

ja

ja

neeja

nee

nee

gunstig

ongunstig

laag risico

hoog risico

overweeg verwijzing naar revalidatiearts 
of whiplashbehandelcentrum voor 
activerende behandeling en reïntegratie

evaluatie na 6 tot 12 weken:
zijn er specifieke problemen, bijvoorbeeld
 psychiatrische problematiek of facetpijn?

start een activerende behandeling en 
adviseer contact met bedrijfsarts

behandel specifiek probleem of verwijs 
naar specifieke behandelaar

geef uitleg en stel gerust 
advies: doe als altijd

WAD III of IV: 
deze richtlijn is niet van 
toepassing op de patiënt

volg richtlijn
‘Licht schedel-hersenletsel‘

beeldvormend onderzoek:
 fractuur of dislocatie?

negatieve prognostische factoren:
veel pijn direct na het ongeval
passieve copingstijl
lichamelijk belastend werk
lage professionele status

patiënt met nekklachten na
ongeval bezoekt hulpverlener

klachtenniveau aanvaardbaar 
en/of werk hervat

diagnose: WAD I of II

 
FIGUUR  Stroomdiagram behorend bij de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met een whiplash associated disorder I of II’ 
(www.artsennet.nl/content/dossiers/177504791/118999265/AMGATE_6059_1_TICH_R202187628172767/). Als de patiënt hersenletsel heeft, moet men de 
richtlijn ‘Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een licht schedel-hersenletsel’ volgen 
(www.artsennet.nl/content/dossiers/177504791/642318530/AMGATE_6059_1_TICH_R167350658077893/). WAD = whiplash associated disorder.
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wervelkolom een belangrijkere plaats gaat innemen in de 
diagnostiek van patiënten na een whiplashongeval. Hier-
over was tijdens het opstellen van deze richtlijn echter 
nog onvoldoende bekend om een goed advies te kunnen 
geven.

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
Bij mensen die na een whiplashongeval meer klachten 
hebben dan verwacht of bij wie de klachten langer dan 
verwacht aanhouden, is psychologisch onderzoek van 
belang voor de opsporing van de mentale en psychologi-
sche factoren die met de ernst en de lange duur van de 
klachten zouden kunnen samenhangen. Bij patiënten 
met een whiplash is neuropsychologisch onderzoek over 
het algemeen niet geïndiceerd. Dit onderzoek wordt 
alleen geadviseerd als onderdeel van de diff erentiaaldiag-
nostiek als het doel is om andere, organisch-cerebrale 
oorzaken van aanhoudende klachten op te sporen en als 
het dient om het verband tussen cognitief disfunctione-
ren, chronische pijn en copingstijl te kunnen vaststel-
len.9

Met name wanneer het neuropsychologisch onderzoek 
plaatsvindt in het kader van een letselschadeprocedure 
moet men altijd de symptoomvaliditeit onderzoeken. Wij 
bedoelen hiermee dat het neuropsychologisch onderzoek 
moet kunnen corrigeren voor verstorende factoren zoals 
aggraveren en onderpresteren.10

PROGNOSE NA EEN WHIPLASHONGEVAL

Volgens recente opvattingen over langdurige klachten na 
een whiplashongeval spelen psychosociale factoren een 
belangrijke rol bij het aanhouden van de pijnklachten.4 
De werkgroep heeft dankbaar gebruikgemaakt van een 
systematische review uit  voor de inventarisatie van 
de prognostische factoren voor een vertraagd herstel na 
een whiplashongeval.11 De literatuur voor deze review 
werd geselecteerd volgens strenge criteria. In de bereke-
ning betrok men uitsluitend onderzoek van hoge kwali-
teit dat de prognose (langdurige klachten) als onder-
zoekscriterium had. Het valt op dat met het ongeval 
samenhangende factoren, leeftijd, geslacht, een nog 
lopende claimprocedure en radiologische bevindingen 
geen voorspellende waarde hadden. Veel pijn direct na 
het ongeval was wel een prognostische factor voor ver-
traagd herstel.
Het blijft moeilijk om een inschatting te maken van de 
impact van een whiplashongeval op iemands leven. Ook 
hiernaar is literatuuronderzoek gedaan. Bij een aanmer-
kelijk deel van de patiënten met whiplash vermindert de 
kwaliteit van leven.12 Er zijn aanwijzingen dat mensen na 
een whiplashongeval in psychisch opzicht kwetsbaarder 
zijn.13,14

BEHANDELING

NIET-INVASIEVE THERAPIE
Naar de mening van de werkgroep is het niet verstandig 
rust voor te schrijven na een whiplashongeval. Dit stand-
punt wordt in de richtlijn uitgebreid onderbouwd. Er is 
beperkt bewijs van de hoogste klasse (A) dat actieve 
behandelstrategieën eff ectiever zijn dan passieve. Ook is 
passief of actief behandelen eff ectiever dan niet behande-
len.15 Passieve behandelstrategieën, zoals rust en het 
gebruik van een halskraag, worden dus afgeraden.
Er is geen duidelijke aanwijzing dat een bepaalde actieve 
behandeling te prefereren is. Er zijn vele therapieën 
beschreven, voornamelijk in onderzoek van lage tot zeer 
lage kwaliteit. Al met al moet men bij voorkeur behan-
delstrategieën kiezen die een duidelijk stimulerende 
component hebben. De exacte aard of naam van de the-
rapie is daarbij niet van belang. De arts geeft op zijn 
minst het advies om zoveel mogelijk actief te blijven.
Onderzoek naar het eff ect van niet-invasieve behande-

TABEL 2  Criteria waarmee de huisarts kan uitmaken bij welke patiënten na 
een whiplashongeval een röntgenfoto van de cervicale wervelkolom moet 
worden gemaakt*

 
factoren met een hoog risico op fracturen van de halswervelkolom: 
röntgenfoto laten maken
ongevalmechanisme
 hoge snelheid (> 60 km/h)
 doden bij het ongeval
 val van meer dan 3 m hoogte of van 5 traptreden
 fietsongeval
 duikaccident

klinische verschijnselen
 gesloten hoofdletsel
 neurologische symptomen
 hoge intensiteit van de pijn in de nek
 fracturen van meerdere extremiteiten of van het bekken

factoren met een laag risico op fracturen van de halswervelkolom: 
geen röntgenfoto nodig†
klinische verschijnselen
 de patiënt heeft geen pijn of de klachten zijn enige tijd (uren) na het 
  ongeval ontstaan
 geen neurologische symptomen
 normaal bewustzijn
 geen intoxicatie
 geen ernstige letsels elders

* Bij patiënten die zich melden in een ziekenhuis moet men de ‘advanced 
trauma life support’ (ATLS)-criteria gebruiken.8

† Overeenkomstig de ATLS-criteria is screenend beeldvormend onderzoek wel 
aangewezen bij kinderen, bejaarden, comateuze en geïntoxiceerde patiënten, 
en wanneer anamnese of lichamelijk onderzoek als onbetrouwbaar wordt 
ingeschat.
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lingen wordt gewoonlijk verricht bij patiënten met sub-
acute klachten. Er is maar weinig bekend over de waarde 
van therapeutische maatregelen bij patiënten die na een 
whiplashongeval met langdurige klachten bij een arts 
komen. Er is slechts één onderzoek waarin de waarde van 
conservatieve behandeling bij patiënten met langdurige 
whiplashklachten is onderzocht; dit is echter van geringe 
methodologische kwaliteit en heeft een lage statistische 
power. Het onderzoek geeft enig bewijs dat oefentherapie 
nuttig is bij deze categorie patiënten.16 Daarom beveelt de 
werkgroep ook bij langdurige klachten een activerende, 
stimulerende therapie aan, hoewel er onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing is voor deze aanbeve-
ling. 
De werkgroep vindt dat geruststelling van de patiënt, 
uitleg en een begripvolle, steunende benadering in de 
periode na het ongeval op hun plaats zijn. Pijnstilling zal 
meestal ook nodig zijn. Over het nut van pijnstilling bij 
mensen met langdurige klachten heeft de werkgroep 
geen uitspraak kunnen doen.

INVASIEVE THERAPIE
Injecties met corticosteroïden en lokale anesthetica in de 
cervicale facetgewrichten kunnen pijnklachten na een 
whiplash verminderen. Datzelfde geldt voor radiofre-
quente laesies van de zenuwen die de facetgewrichten 
innerveren, namelijk de mediale tak van de rami dorsales 
van de cervicale zenuwen. Volgens gerandomiseerde 
onderzoeken (bewijsniveau A) kunnen radiofrequente 
laesies van deze zenuwen de klachten verminderen bij 
patiënten die geselecteerd zijn met behulp van proefi n-
jecties.17,18 De werkgroep meent dat met name geselec-
teerde patiënten met langdurige klachten voor deze 
behandeling in aanmerkingen komen. Er zijn aanwijzin-
gen dat behandeling met botulinetoxine in de spieren 
van de nek ineff ectief is.19

WAD EN WERK

Whiplash kan serieuze gevolgen hebben, zoals letsel-
schade en arbeidsongeschiktheid. ‘WAD’ vormt de 
belangrijkste diagnose in letselschadeprocedures en is de 
voornaamste oorzaak van verzuim na verkeersongeval-
len. Daarom is het belangrijk dat er naast de multidisci-
plinaire richtlijn ook een specifi eke richtlijn voor verze-
keringsartsen komt. Het devies zal moeten zijn dat ook in 
de werksituatie een actieve houding beter is dan een pas-
sieve. Natuurlijk moet worden gewaakt voor overbelas-
ting.
Werkhervatting door mensen met WAD blijkt moeiza-
mer bij lichamelijk belastend werk en bij een lagere 
beroepsstatus.20 Of tijdelijke werkaanpassingen nodig 
zijn, zal het best kunnen worden beoordeeld door de 

bedrijfsarts. De werkgroep meent dat men zeer terug-
houdend moet zijn met het adviseren van beperkingen 
ten aanzien van het werk aan patiënten met WAD, zeker 
na het acute stadium van de aandoening.

CONCLUSIE

De multidisciplinaire richtlijn ‘Whiplash’ gaat over de 
diagnostiek en de behandeling van mensen met WAD 
graad I en II. Bij patiënten die zich presenteren met 
klachten na een whiplashongeval moeten neurologische 
complicaties, fracturen en dislocaties (WAD III en IV) 
worden uitgesloten. Om de kans op langdurige klachten 
te verkleinen, is actieve oefentherapie aangewezen. Hier-
mee moet men zo spoedig mogelijk beginnen. Pijnstil-
ling, uitleg en geruststelling van de patiënt kunnen nuttig 
zijn. Rust en immobilisatie, bijvoorbeeld het dragen van 
een nekkraag, wordt afgeraden.

Belangenconfl ict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

▼   LEERPUNTEN  ▼
• Bij patiënten met een whiplash moeten neurologisch letsel en 

wervelfracturen uitgesloten worden voordat men de diagnose 
‘ongecompliceerde whiplash’ kan stellen.

• De prognose van ongecompliceerde whiplash is meestal goed, 
maar in Nederland houdt ongeveer 20% van de patienten langdu-
rig klachten.

• Actieve behandelstrategieën, zoals een actieve oefentherapie, 
verbeteren de prognose van een ongecompliceerde whiplash.

• Bij patiënten met een ongecompliceerde whiplash moet men zeer 
terughoudend zijn met het adviseren van beperkingen aangaande 
werk, zeker na het acute stadium.

De auteurs van dit artikel vormden de kernredactie van deze 
richtlijn, onder voorzitterschap van prof.dr. J.M. Minderhoud. De 
werkgroep Diagnostiek en Behandeling van mensen met whiplash 
associated disorder I/II bestond uit de volgende personen: drs. J. 
Buitenhuis, medisch adviseur, Univé Verzekeringen, Assen; dr. E.R. 
Hammacher, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein; dr. R.P.C. 
Kessels, neuropsycholoog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
Utrecht; prof.dr. G.F. Koerselman, psychiater, Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, Utrecht; drs. M. Ouwens, bedrijfsarts, ArboNed, 
Apeldoorn; dr. R. Slappendel, anesthesioloog, St. Maartenskliniek, 
Nijmegen; dr. J.A. van Suijlekom, anesthesioloog, Catharina 
Ziekenhuis, Eindhoven; drs. A.L. Verdaasdonk, huisarts, IJsselstein; 
drs. C.J. Vos, huisarts-onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam; dr. P.E. 
Vos, neuroloog, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen; 
drs. W. Wertheim, revalidatiearts, Militair Revalidatiecentrum 
Aardenburg, Doorn; drs. H.H. van Woerden, neuroradioloog, Martini 
Ziekenhuis, Groningen.
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Dit protocol is gebaseerd op de multidisciplinaire richt-
lijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met whip-
lash associated disorder I / II’, kortweg ‘richtlijn Whip-
lash’, van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
CBO . Voor onderbouwing en details wordt verwe-
zen naar de volledige tekst van de richtlijn (www.cbo.nl/
product/richtlijnen/folder/rl_whip-
lash_.pdf).

Bij een whiplash ongeval zijn krachten uitgeoefend op de 
nek. De arts op de SEH heeft als opdracht neurologische 
aandoeningen en fracturen uit te sluiten, de patiënt op 
goede gronden gerust te stellen en een actieve behande-
ling te initiëren. Dit is met name van belang bij personen 
met een verhoogd risico op een bemoeilijkte revalidatie: 
hoge mate van pijn na het ongeval, lichamelijk belastend 
werk en lage professionele status.

Als typische klachten van het acute whiplash syndroom 
(WAD I/II) worden omschreven:
• pijn in de nek, soms uitstralend naar het achterhoofd, 

de schouders en de armen;
• een stijve nek en beperking van de beweging;
• hoofdpijn, vooral in het achterhoofd, soms uitstralend 

naar het voorhoofd; minder vaak komen voor:
• klachten over het zien, doofheid, oorsuizen, duizelig-

heid en misselijkheid;
• tintelingen en een doof gevoel van de handen.

De klachten kunnen na een latente periode van minuten 
tot uren ontstaan. Bij verkeersongevallen zijn er sterke 
aanwijzingen dat een impactsnelheid tot circa  km/u 
geen letsel veroorzaakt. Mechanische factoren, zoals 
aanrijdingen vanachter, snelheid(sverandering), hoofd-
steun of zitpositie, hebben geen voorspellende waarde 
voor het optreden van, de duur van en de ernst van de 
klachten. Bij een ongecompliceerd whiplash ongeval is er 
geen sprake van amnesie, bewustzijnsverlies of van een 
contusio medullae.

Er is geen eenduidig lichamelijk onderzoek mogelijk 
waarmee de diagnose whiplash kan worden bevestigd. 
Het lichamelijk onderzoek wordt gedaan om afwijkingen 
uit te sluiten.

WERKWIJZE

Maak een inschatting van de mate van pijn op basis van 
presentatie van de patiënt, standsafwijkingen van de nek- 
en schouderregio, wrijven, pijnlijke grimassen trekken en 
behoedzaam bewegen. Is er beperking van de beweeglijk-
heid van de cervicale wervelkolom (CWK)? Is er drukpijn 
op de wervels? Beoordeel spierspanning en pijnlijkheid 

van nek- en schoudermusculatuur. Verricht neurologisch 
onderzoek gericht op motoriek en sensibiliteit van de 
armen, lange baanverschijnselen, radiculaire verschijn-
selen, oogbewegingen en coördinatie.

Sluit fracturen en dislocaties uit. Alleen bij een wakkere, 
alerte patiënt, die niet onder invloed van middelen ver-
keert en geen drukpijn heeft bij palpatie van de nek, hoeft 
geen foto te worden gemaakt. Bij kinderen en bejaarden 
ligt de drempel lager. (Advanced Trauma Life Support. 
Student Course Manual, th edition American College of 
Surgeons, Committee on Trauma, Chicago, , p )

In principe wordt een standaard röntgenfoto van de 
CWK (Xcwk) gemaakt. Een röntgenfoto van de halswer-
velkolom (Xcwk) maakt men om fracturen en dislocaties 
uit te sluiten. Een verstreken of versterkte lordose van de 
intacte cervicale wervelkolom op de Xcwk na een whip-
lash ongeval heeft geen diagnostische waarde. Wanneer 
de patiënt om andere reden een CT scan moet ondergaan 
of wanneer de Xcwk kwalitatief onvoldoende is, zal men 
overgaan tot het verrichten van een CT onderzoek van de 
cervicale wervelkolom.

Een fl exie/extensie opname van de cervicale wervelkolom 
is niet nodig. Het is een veilige techniek, die beschadiging 
van ligamenten kan aantonen. Er is beperkt bewijs dat 
het aantonen van zulk letsel de diagnose whiplash kan 
ondersteunen.(C Brady , Griffi  ths )

Maak een inschatting van de psychologische toestand 
van de patiënt. Er zijn aanwijzingen dat een psychiatri-
sche stoornis na een whiplash ongeval een risicofactor is 
voor langdurige klachten. Hierin spelen mogelijk depres-
sie, angst, catastrofaal denken en passieve coping een rol. 
Gezien de wederzijdse relatie tussen deze factoren en 
langdurige pijn is het onduidelijk of deze psychosociale 
c.q. psychiatrische factoren onafhankelijke risicofactoren 
zijn. (B Blokhorst , C Sullivan )

Geef een duidelijke uitleg aan de patiënt over de klachten 
en het te verwachten natuurlijk beloop. Stel de patiënt 
gerust. Een whiplash ongeval is een gunstige conditie. 
Begin direct met een actieve oefentherapie om vererge-
ring van de klachten en vastlopen van de nek te voorko-
men. Schrijf zo nodig adequate pijnstilling voor. Passieve 
behandelstrategieën, zoals het nemen van rust of het 
gebruik van een halskraag, worden afgeraden. Adviseer 
de patiënt contact op te nemen met de huisarts en 
bedrijfsarts wanneer de klachten na twee weken nog ern-
stig zijn.


