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Inleiding 

 

Ineens kan het u overkomen. Een ongeval. Uw wereld 

komt op zijn kop te staan en u moet zich ineens met 

andere zaken bezig houden dan u zou willen.  

Als u bij een ongeval gewond raakt en schade 

oploopt, wilt u vanzelfsprekend deze schade vergoed 

krijgen. U heeft vermoedelijk wel eens gehoord over 

langlopende procedures, verzekeraars die niet willen 

vergoeden enz. Maar als u net betrokken bent geraakt 

bij een ongeval, weet u vaak niet wat er nu precies 

boven uw hoofd hangt.  

Vaak wordt aangegeven dat iedere zaak uniek is en 

dat vooraf niet aan te geven is hoe het proces zal 

verlopen. Op zich is het waar dat iedere zaak op 

zichzelf staat, maar dat wil niet zeggen dat er geen 

rode draad is aan te geven. Dit E-book probeert voor 

u als slachtoffer -die aan het begin van het traject staat- duidelijkheid te geven langs welke lijnen 

en in welke stappen de regeling van uw letselschade verloopt.  

Uiteraard zijn er vele uitzonderingen mogelijk en kunnen er specifieke juridische problemen 

ontstaan. Om het verhaal zo duidelijk mogelijk te houden, wordt hier niet op ingegaan. U kunt 

altijd laten informeren over de bijzonderheden in uw dossier 
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Aansprakelijkheid 

 

Iedere letselschade begint met een voorval, waardoor 

letsel ontstaat. Vaak is dit een aanrijding of 

bedrijfsongeval, maar er kan ook sprake zijn van een 

medische fout, een mishandeling of een 

beroepsziekte. Van belang is dat de veroorzaker 

aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade.  

De eerste stap die genomen moet worden is het 

aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Als de 

tegenpartij zelf direct de aansprakelijk erkend, dan is 

dit aspect afgerond. 

In veel gevallen zal de aansprakelijkheid niet direct 

erkend worden. Er zal dan bewezen moeten worden 

dat uw tegenpartij aansprakelijk is. De bewijslast ligt in 

de meeste gevallen bij de eisende partij en dat bent u 

als slachtoffer. 

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

of van de arbeidsinspectie. Vaak kent u zelf de weg niet om het noodzakelijke bewijs op te vragen 

of de inhoud ervan te kunnen beoordelen. Om deze reden kunt u zich laten bijstaan door een 

belangenbehartiger, die dit werk voor u uit handen neemt en de discussie met de tegenpartij 

voert. U kunt zich dan richten op de medische behandelingen en het herstel. 

Afhankelijk van feiten en het bewijs kan de discussie kort of lang duren. Als de aansprakelijkheid 

dan nog steeds niet erkend wordt, kan de rechter om een oordeel gevraagd worden. Dit is helaas 

meestal een langdurig traject en hiervoor wordt alleen gekozen als het niet anders kan. 
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Medisch beoordeling 

 

Direct na het ongeval start voor u als slachtoffer het 

medisch traject. U wordt soms opgenomen in een 

ziekenhuis of komt onder behandeling van een 

specialist, huisarts of fysiotherapeut.  

Het medisch traject bij de regeling van uw 

letselschade bemoeit zich niet met de behandelingen 

van uw letsel, maar met de beoordeling daarvan. Ook 

op het medisch vlak rust op u als slachtoffer de 

bewijslast. U moet aantonen welk letsel u heeft 

opgelopen en tot welke beperkingen dit leidt. Dit kan 

door het opvragen van informatie bij uw artsen.  

Dit hoeft u niet zelf te doen, maar kan worden 

gedaan door een belangenbehartiger. Deze heeft een 

medisch adviseur die de medische informatie kan 

beoordelen en een advies kan geven. De medische 

informatie zal bij de verzekeraar van uw tegenpartij ook beoordeeld worden door een medisch 

adviseur. Niet zelden zal deze medisch adviseur een (iets) andere mening hebben. 

In de eerste periode (wanneer u nog volop onder behandeling bent) volstaat het volgen van de 

behandelingen en het herstel. Op enig moment bent u uitbehandeld. Hopelijk bent u dan volledig 

hersteld. De laatste medische informatie kan dan worden opgevraagd en er kan overleg met de 

tegenpartij plaatsvinden of er overeenstemming bestaat over de medische gevolgen die het 

ongeval heeft gehad. Zo ja, dan kan de schade besproken worden. 

Als u niet volledig herstelt, wordt vaak een termijn van 2 jaar aangehouden, omdat er dan meestal 

sprake is van een medische eindsituatie. Eerder afwikkelen dan dat er duidelijkheid bestaat over 

de medische gevolgen is onverantwoord, omdat dan nog niet overzien kan worden welke schade in 

de toekomst nog kan ontstaan.  

Om bij een medische eindsituatie het letsel te beoordelen, kan een medische expertise worden 

verricht. Dit is een onderzoek door een onafhankelijk specialist. Het expertiserapport van deze 

specialist is vervolgens de basis voor de regeling van uw schade.  
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Arbeidsdeskundige aspecten 

 

Als u door het opgelopen letsel niet meer kunt 

werken, dan kan daaruit veel schade voortvloeien. 

Denk maar aan 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 

dat aan dit traject veel aandacht besteed wordt. 

Als u niet op korte termijn uw eigen werk kunt 

hervatten, kan een arbeidsdeskundige worden 

ingeschakeld. Deze kan met u zoeken naar de 

mogelijkheden uw eigen werk (aangepast) te 

hervatten of werk te zoeken dat bij uw beperkingen 

past, maar ook bij uw ervaring, opleiding en wensen. 

Een arbeidsdeskundige bemoeit zich niet met uw schade. 

Met de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid en de reïntegratie hoeft niet gewacht te 

worden tot er op het medisch gebied duidelijkheid is. Deze trajecten kunnen gelijktijdig aandacht 

krijgen. Meestal wordt direct na erkenning van de aansprakelijkheid al afspraken gemaakt of en zo 

ja, welke begeleiding nodig is. 

Uiteraard kan succes bij de reïntegratie niet gegarandeerd worden. De situatie na de reïntegratie is 

bepalend voor de verdere schadevaststelling. 

Bij een arbeidsdeskundige beoordeling hoort o.a. ook het bepalen van de behoefte aan 

huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid (werk in en om het huis). Als u blijvend beperkt bent 

voor deze werkzaamheden, dan kan ook dit tot een forse schade leiden. 
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Schadevaststelling 

 

Het vaststellen van uw schade is een doorlopend 

proces, omdat al vanaf de eerste dag kosten worden 

gemaakt. Het is goed alle kosten bij te houden en 

bewijsstukken te bewaren, omdat u te zijner tijd alle 

schadeposten moet kunnen aantonen. In het begin is 

er over het algemeen sprake van medische kosten (bv. 

het eigen risico op uw zorgverzekering, kosten van de 

fysiotherapeut die niet in uw pakket zijn verzekerd 

enz.) of reiskosten (bv. voor bezoeken aan artsen). 

Vervolgens kan er sprake zijn van de noodzaak om een 

hulp in te schakelen, omdat u niet in staat bent het 

huishouden te verzorgen. Professionele hulp van de 

Thuiszorg maar ook van familie komt voor vergoeding 

in aanmerking. 

Als de klachten aanhouden en u arbeidsongeschikt 

blijft, dan ontstaat er na enige tijd duidelijkheid of uw volledig loon wordt doorbetaald of niet. 

Hierbij moet ook rekening gehouden worden met gemist overwerk, onregelmatigheidstoeslagen 

e.d. Er kan veel tijd gemoeid zijn met het zo exact mogelijk vaststellen van de schade, maar als 

duidelijk is dat dit een schadepost is, kan wel een voorschot aan de tegenpartij worden gevraagd 

om te voorkomen dat u tussentijds in de financiële problemen komt. Wel is van belang dat u alle 

loonstroken, arbeidscontracten e.d. goed bewaart om het noodzakelijke bewijs te kunnen leveren. 

Omdat deze schade (die verlies van arbeidsvermogen genoemd wordt) altijd op netto basis wordt 

uitgekeerd en er diverse belastingaspecten mee kunnen spelen, wordt voor de definitieve 

berekening vaak een rekenkundig bureau ingeschakeld.  

Er zijn nog veel meer mogelijke schadeposten te noemen. Uitgangspunt voor de materiële schade 

is grofweg het verschil tussen uw financiële situatie zonder en met ongeval. Alle kosten die u 

zonder ongeval niet gemaakt zou hebben en alle inkomsten die u misloopt ten gevolge van het 

ongeval, vallen hier in beginsel onder. 

Tot slot heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding (immateriële schade). Dit is een 

vergoeding voor de pijn, ellende enz. die door het ongeval is ontstaan. De hoogte hangt af van de 

ernst van het letsel.  
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Afronding 

 

Als u volledig hersteld bent en er overeenstemming is 

over alle schadeposten, kan uw dossier worden 

afgewikkeld door middel van een slotbetaling. Vaak 

zal de verzekeraar vragen om een vaststellings-

overeenkomst te ondertekenen, waarmee u verklaart 

dat alle schade is vergoed en u niet meer op de zaak 

zal terugkomen. 

Als u niet volledig herstelt dan zal de eindregeling 

afhangen van het risico of u in de toekomst nog 

schade zult leiden. Zo ja, dan moet hier rekening mee 

gehouden worden. Het verstandigste is vaak om het 

recht op een schadevergoeding open te houden. Dit 

kan door een voorbehoud in een vaststellings-

overeenkomst op te nemen. Het hangt van uw zaak 

af, hoe dit voorbehoud moet worden geformuleerd. 

Soms besluiten partijen dat de toekomstschade in te schatten is en al bij voorbaat kan worden 

vergoed, zodat het dossier definitief kan worden geregeld. Het is wel raadzaam dat u zich vooraf 

goed laat adviseren of de risico’s in uw zaak te overzien zijn, voordat u op een bod van de 

verzekeraar ingaat. 

Hoewel de meeste schades in minnelijk overleg (tussen partijen onderling) worden geregeld, kan 

er een onoverbrugbaar verschil van mening zijn. Dit kan over de aansprakelijkheid gaan, maar ook 

over de medische- of arbeidsdeskundige aspecten of over de schadevaststelling. Het uiterste 

middel is dan dat de rechter gevraagd wordt een beslissing te nemen. Er moet dan helaas wel 

rekening gehouden worden met een lange procedure. 
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Tips 

 

Als u net bij een ongeval betrokken bent geweest, heeft 

u nog geen belangenbehartiger om op terug te vallen. 

Denk daarom alvast aan onderstaande tips. 

1. Verzamel gegevens van getuigen 

Om het bewijs van de aansprakelijkheid van de 

tegenpartij te leveren, moet de toedracht worden 

aangetoond. Verklaringen van getuigen kunnen van 

groot belang zijn. De gegevens van getuigen kunnen 

meestal alleen kort na een ongeval verzameld worden. 

Noteer deze gegevens dan ook direct. De getuigen 

kunnen later benaderd worden voor een verklaring. 

2. Ga naar de (huis)arts 

Om het bewijs te leveren welk letsel u heeft opgelopen 

door het ongeval, moet medische informatie worden overlegd. Als u naar een ziekenhuis bent 

vervoerd, worden deze gegevens direct vastgelegd. Als u niet naar een ziekenhuis bent gebracht, 

dan is het zinvol dat zo kort mogelijk na een ongeval wordt vastgelegd welke klachten u heeft en 

welk letsel is geconstateerd. Ga daarom in ieder geval zo snel mogelijk naar uw huisarts en wacht 

niet eerst een periode thuis af om te zien of de klachten vanzelf herstellen. 

3. Bewaar alle brieven, contracten e.d. en houd alle kosten bij. 

Omdat vooraf niet voorspeld kan worden op welk gebied bewijs moet worden geleverd, is het van 

belang alle schriftelijke stukken (zoals brieven, salarisstroken, jaaropgaven, arbeidscontracten e.d.) 

te bewaren. Later kan bepaald worden welke stukken van belang zijn. Noteer ook alle 

kostenposten vanaf het begin om te voorkomen dat deze later vergeten worden. Bewaar ook alle 

nota´s, kwitanties, bonnetjes e.d. om later de kosten te kunnen aantonen. 

4. Geef zelf niet te veel informatie 

Veel verzekeraars en expertisebureaus die voor verzekeraars werken, informeren o.a. naar uw 

gezondheidssituatie voor ongeval. Deze belangstelling is alleen bedoeld om later tegen u te 

gebruiken. Als uw gezondheid voor ongeval relevant is voor de beoordeling van het letsel, dan zal 

dat in de loop van de behandeling van de schade naar voren komen. Als dit niet van belang is dan 

hoeft dit niet gemeld te worden. U voorkomt hiermee dat een aansprakelijke partij niet relevante 

gegevens in de discussie betrekt met als doel de schadevergoeding waar u recht op heeft te 

matigen.  
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Nawoord 

 

Dit E-book is bedoeld om u in grote lijnen inzicht te 

geven hoe de regeling van een letselschade verloopt. 

Er zijn echter allerlei uitzonderingen, afwijkingen en 

bijzonder aspecten denkbaar.  

Omdat het regelen van een letselschade een 

specialistisch vak is, is het zinvol dat u zich laat 

bijstaan door een belangenbehartiger. Of u voor een 

rechtsbijstandsverzekeraar, een advocaat of een 

letselschadebureau kiest, is uw eigen keus. Laat u zich 

vooraf goed informeren over de deskundigheid, de 

werkwijze, de kosten en of speciale regelingen op dit 

gebied mogelijk zijn. 

Bij Letselschade Service kunt u vrijblijvend advies 

krijgen over de kansen en risico’s in uw zaak.  

U kunt bij Letselschade Service ook uw dossier dat al bij een andere belangenbehartiger loopt 

kosteloos voor een second opinion voorleggen. Een eerste gesprek met een letselschaderegelaar is 

altijd gratis. U kunt zich zo goed laten informeren, voordat u een keuze maakt. 

 

U kunt voor advies of het maken van een afspraak contact met ons opnemen. 

Letselschade Service 

Postbus 167 

2700 AD  Zoetermeer 

Tel:  079 – 360 2726 

Fax:  079 – 360 0875 

E-mail: info@letselschadeservice.nl 

Website: www.letselschadeservice.nl  

 

 

Aan de inhoud van dit E-book kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit E-book mag zonder 

toestemming van Letselschade Service worden verspreid, mits voorzien van bronvermelding. 

Letselschade Service in onderdeel van Jurilex Letselschade. 


