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Ervaringen van tien slachtoffers van letselschade met hun
schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad.
Van smart naar geld…
 vormt het verslag van tien interviews met slachtoffers van letselschade die
daarvoor een ander aansprakelijk stelden.
 biedt u inzicht in hoe het recht en het gedrag van juristen worden beleefd door
‘gewone’ mensen.
 laat zien wat een juridische procedure voor een slachtoffer betekent.
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M. Zwagerman, voorzitter Vereniging Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade, ASP

Ervaringen van tien slachtoffers van
letselschade met hun schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad
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In complexe letselschadezaken duurt het vaak jaren voordat
een eindregeling wordt bereikt. Dat komt doordat beide
partijen - begrijpelijkerwijs - verschillen van inzicht over hoe
het leven er zonder het ongeval zou hebben uitgezien. Als de
schadevergoeding in een vaststellingsovereenkomst is neergelegd
en het geld is uitbetaald, is de zaak voor juristen klaar.
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Maar voor het slachtoffer is er hooguit een hoofdstuk afgesloten en begint het
volgende: hoe kan de schade met het bedrag worden gedekt? Men zou denken
dat de inzichten van de professionals tijdens het schaderegelingsproces voor het
slachtoffer een leidraad zouden kunnen vormen bij beslissingen over de besteding
van de uiteindelijke vergoeding. Maar is dat ook zo?
Van smart naar geld geeft antwoord op deze vraag. Dit antwoord wordt gegeven
aan de hand van verhalen van slachtoffers, verhalen over procedures die tot
baanbrekende arresten van de Hoge Raad hebben geleid.

Inhoud:
Een ontdekkingsreis
Mijn glas is altijd halfvol – Tamara van Uitert, slachtoffer van een lekkende
babykruik.
Een mens is niet zijn beperking – Eabele Dillema, als vierjarige aangereden door
een auto.
Ik kan je de boom wel aanwijzen – Lars Ruröde, als kind slachtoffer van een
ongeval met een melkmachine.
Er gebeurt niks voor niks – Lies Cijsouw-Sommeijer, haar man overleed aan kanker
door blootstelling aan asbest.
Je wilt bewijzen dat je normaal bent – Hanneke Kruidhof, liep als 11-jarige op
school ernstige brandwonden op.
Ik dacht: ze wachten tot ze dood is – Dennis en Marieke Molenaar, ouders van
Kelly die werd geboren met ernstige handicaps als gevolg van een chromosomale
afwijking die door de verloskundige niet was onderkend.
Het blijft altijd bij je – Ben Kooiker, werd als taxichauffeur slachtoffer van een
aanrijding door een trein.
De rechtszaak was het tweede ongeluk – Tehila Koblenz, slachtoffer van een
aanrijding door een tram.
Geluk gehad – Menno de Kuyer, piloot die het slachtoffer wordt van een taxiongeval in Adidjan.
Binnen drie seconden was alles veranderd – Mieke van Oss, liep een dwarslaesie
op door een val uit een hangmat.
Enkele afrondende observaties
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