
 
 

 

 
 

LETSELSCHADE, EN WAT NU…..? 
 

Algemene informatie en adviezen bij een letselschade 

p 

Inleiding 

U bent gewond geraakt bij een ongeval. Ik wens u dan ook allereerst een snel en voorspoedig herstel 

toe. 

 

Als u bij een letsel heeft opgelopen dan wilt u vanzelfsprekend uw schade vergoed krijgen. Als u net 

betrokken bent geraakt bij een ongeval, weet u vaak niet wat u kunt verwachten. Hoewel iedere zaak 

op zichzelf staat, is er wel aan te geven hoe de regeling van een letselschade in het algemeen verloopt. 

 

Aansprakelijkheid 

Voordat er schade vergoed kan worden is het noodzakelijk dat de aansprakelijkheid wordt erkend 

door (de verzekeraar van) de tegenpartij. Als de aansprakelijkheid eenmaal is erkend dan hoeven wij 

daar niet meer op terug te komen.  

 

De eerste stap is dan ook het aansprakelijk stellen van de (verzekeraar van de) tegenpartij. In 

sommige gevallen zal de aansprakelijkheid niet direct erkend worden en dan moet bewezen worden 

dat de tegenpartij aansprakelijk is. De bewijslast ligt in de meeste gevallen bij de eisende partij en dat 

bent u als slachtoffer, maar uiteraard zal ik dit werk voor u uit handen nemen en het bewijs namens 

u verzamelen en de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij voeren. 

 

Bewijs voor de toedracht kan bijvoorbeeld bestaan uit getuigenverklaringen, een proces-verbaal van 

de politie of bij een bedrijfsongeval een rapport van de arbeidsinspectie. Afhankelijk van feiten en het 

bewijs kan de discussie kort of lang duren.  

 

Als bij uw ongeval de aansprakelijkheid al is erkend, is dit niet meer van toepassing. 

 

Medische beoordeling 

Voor de beoordeling van uw schade moet aangetoond worden welk letsel u door het ongeval heeft 

opgelopen en wat daarvan de gevolgen zijn. Om deze reden zal ik medische informatie opvragen. 

Deze informatie wordt beoordeeld door de medisch adviseur van Van der Toon Personenschade. 

 

Voor het opvragen van medische informatie is een medische machtiging nodig, waarmee u uw artsen 

en therapeuten toestemming geeft mij informatie te verstrekken over het ongeval. Ik zal u dan ook 

verzoeken een dergelijke medische machtiging te ondertekenen. 

 

Na ontvangst van medische informatie wordt deze eerst ter controle aan u toegestuurd, zodat dit 

gecorrigeerd kan worden als het niet juist is. Pas daarna wordt de medische informatie naar de 

medisch adviseur van de tegenpartij gestuurd. Iedere verzekeraar heeft een medisch adviseur, die de 

medische informatie zal beoordelen en een advies schrijft voor de behandelaar van de verzekeraar, 

die zelf geen inzage mag hebben in de medische informatie. 

 

Als er na de adviezen van de medisch adviseurs discussie blijft over de medische gevolgen, dan kan 

een afsluitend onderzoek door een onafhankelijke specialist nodig zijn (medische expertise). 

  



 
 

 

 
 

Arbeidsdeskundige aspecten 

Als u door het opgelopen letsel niet meer kunt werken, dan kan daaruit veel schade voortvloeien. Denk 

maar aan een korting op uw salaris of het verschil tussen het loon dat u verdiend zou hebben als het 

ongeval u niet was overkomen en een uitkering. 

 

Daarnaast wordt u er niet gelukkig van buiten het arbeidsproces te staan, ook al wordt de schade 

vergoed. Het is daarom voor alle partijen van belang te proberen u te re-integreren. 

 

Als u niet op korte termijn uw eigen werk kunt hervatten, kan een onafhankelijk arbeidsdeskundige 

worden ingeschakeld. Deze kan met u zoeken naar mogelijkheden om uw eigen werk (eventueel 

aangepast) te hervatten of werk te zoeken dat bij uw beperkingen past. Een arbeidsdeskundige 

bemoeit zich niet met uw schade. 

 

Schade 

Er zal nu nog geen duidelijkheid zijn over het totaal van uw schade. Dit zal tijdens de behandeling 

steeds meer duidelijk worden. Ik zal gedurende de behandeling van het dossier de schade bijhouden 

op een schadestaat.  

 

Als de aansprakelijkheid erkend is, heeft u allereerst recht op vergoeding van de kosten die u door 

het ongeval maakt, zoals: 

- reiskosten,  

- medische kosten,  

- kosten voor huishoudelijke hulp 

- kosten voor tuinonderhoud en klussen in huis 

Maar ook op een vergoeding voor: 

- inkomensverlies (verlies van arbeidsvermogen) en 

- smartengeld 

 

Verlies van arbeidsvermogen 

Als er door het ongeval arbeidsongeschikt bent en minder inkomen ontvangt, dan wordt dat in de 

schaderegeling “verlies van arbeidsvermogen” genoemd. Dit heeft te maken met het feit dat deze 

schade netto wordt vergoed, maar ook netto moet blijven. Door het geen inkomstenderving of iets 

dergelijks te noemen, maar “verlies van arbeidsvermogen” wordt voorkomen dat de u later alsnog 

inkomstenbelasting over deze schadepost moet betalen. Bij een eindregeling van een schade vraag ik 

voor u ook een belastinggarantie, waardoor het risico van een belastingaanslag bij de verzekeraar 

van tegenpartij komt te liggen. 

 

Smartengeld 

Als u letsel heeft opgelopen, dan heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding. Dit wordt ook wel 

de immateriële schade genoemd en is een vergoeding voor de pijn en ellende die u heeft gehad. De 

hoogte hiervan kan pas definitief bij een eindregeling worden vastgesteld, omdat dan pas duidelijk is 

wat de gevolgen van het letsel zijn geweest. Smartengeld is niet te berekenen, maar om het bedrag 

te bepalen wordt uw letsel vergeleken worden met een soortgelijke zaak die al eens voor de rechter 

is geweest. 
  



 
 

 

 
 

Schadestaat 

Ik houd de schade bij op een schadestaat en zal steeds beoordelen of een nieuw voorschot nodig is. 

Bij de afwikkeling van de schade wordt de slotbetaling bepaalt aan de hand van de totale schade 

vermindert met het totaal van de al betaalde voorschotten.  

 

Voor sommige schadeposten geldt dat het bedrag nog niet bekend is, maar dat wel duidelijk is dat 

dat een schadepost zal kunnen worden. Die posten worden als PM genoteerd op de schadestaat. Dit 

is een afkorting van “pro memorie” (om in gedachten te houden), en hiermee wordt voorkomen dat 

deze schade later vergeten wordt. 

 

Voorschotten 

De schade wordt tussentijds vergoed door middel van voorschotten. De hoogte van ieder voorschot 

hangt af van het totaal van de schadestaat en de te verwachten kosten in de komende periode. Als er 

nieuwe kosten worden genoteerd en het totaal van de voorschotten op raakt, kan een nieuw 

voorschot worden gevraagd. Dit loopt zo door totdat de schade definitief kan worden geregeld. 

 

Richtlijnen De Letselschaderaad 

Voor sommige schadeposten wordt aansluiting gezocht bij de richtlijnen van De Letselschaderaad. 

Denk bv. aan de vergoeding voor huishoudelijke hulp (mantelzorg), reiskosten, daggeldvergoeding 

tijdens opname in het ziekenhuis of voor studievertraging. Deze richtlijnen worden jaarlijks 

aangepast en kunt u nalezen op de website van De Letselschaderaad: 

https://deletselschaderaad.nl/richtlijnen/.  

 

Looptijd 

Allereerst moet u er rekening mee houden dat verzekeraars vaak niet snel reageren. Een 

reactietermijn van 3 tot 4 weken of langer is (helaas) normaal. Als ik geen reactie van de verzekeraar 

van de tegenpartij heb ontvangen, stuur ik een herinnering of neem telefonisch contact op. 

 

Het opvragen van medische informatie kost over het algemeen zelfs meer tijd, omdat artsen in de 

meeste gevallen niet snel op informatieverzoeken reageren. U kunt dit wel versnellen door uw arts of 

therapeut ook zelf te vragen op de brief van mijn medisch adviseur te reageren. 

 

Ik houd u (uiteraard) op de hoogte van het verloop van de zaak en u krijgt van mij per e-mail (bij 

voorkeur) of per post kopieën van de ontvangen en verzonden correspondentie en (medische) 

informatie. Ook zet ik u altijd in cc als ik een e-mail aan de tegenpartij stuur. 

 

Het moment dat uw schade definitief kan worden geregeld hangt af van uw herstel. Als u herstelt 

bent en als duidelijk is dat er geen risico is dat de klachten terugkomen, kan een voorstel gedaan 

worden voor een eindregeling. Zolang u nog klachten en beperkingen heeft kan er nog steeds schade 

ontstaan en is het over het algemeen niet verantwoord uw dossier af te sluiten. Dit kan per dossier 

verschillen, afhankelijk van het soort letsel en uw wensen. Uiteraard kan ik u adviseren over de 

mogelijkheden en risico’s. 

 
  

https://deletselschaderaad.nl/richtlijnen/


 
 

 

 
 

Algemene adviezen 

 

Ik verzoek u verder kennis te nemen van onderstaande algemene adviezen:  

 

- Ik adviseer u alle bewijsstukken die betrekking (kunnen) hebben op het ongeval goed te 

bewaren om te voorkomen dat het benodigde bewijs niet kan worden geleverd. U heeft immers 

als eisende partij de bewijslast. 

 

- Ik adviseer u alles wat u mij toestuurt in kopie te verzenden, om te voorkomen dat originelen in 

de post kwijtraken. U kunt mij bewijsstukken per post, per e-mail (bij voorkeur) of Whatsapp 

toesturen. 

- Ik verzoek u mij op hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot uw 

letsel, zoals nieuwe onderzoeken, het stoppen met behandelingen en bij een toename of herstel 

van de klachten. 

- Ik adviseer u mij op de hoogte te houden en met mij vooroverleg te plegen bij wijziging van uw 

arbeidsomstandigheden. Te denken is aan ontwikkelingen met betrekking tot uw 

arbeidsongeschiktheid, beslissingen van de werkgever of arboarts, het beëindigen van een 

arbeidscontract, aanpassing van uw inkomen e.d. 

 

- Ik verzoek u mij op hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot uw 

schade, zoals hoge kosten die u ten gevolge van het ongeval moet maken of verlaging van uw 

inkomsten. Als er (hoge) kosten moeten worden gemaakt, dan adviseer ik u vooraf met mij 

overleg te voeren, om te voorkomen dat achteraf problemen ontstaan. 

 

- Ik maak u attent op het feit dat ook verzekeraars meekijken op social media, zoals de Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest e.d. Het is dan ook niet verstandig daarop informatie (in 

welke vorm ook) te plaatsen, die door een verzekeraar in uw nadeel kunnen worden uitgelegd. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toelichting vragen hebben, neemt u dan contact met mij 

op. 

 

 

A.H. van Gool, NIVRE-expert 

Letselschaderegelaar, arbeidsdeskundige, particulier rechercheur 

T: 06 - 8274 4874 (rechtstreeks) of 070 – 320 8964 (kantoor) 

E: t.vangool@letselschadebureau.nl 

 

tel:0682744874
tel:0703208964
mailto:t.vangool@letselschadebureau.nl

