
Letselschade, hoe krijg ik schadevergoeding? 
Letselschade is de lichamelijke en/of geestelijke schade die iemand kan oplopen bij bijvoorbeeld een 
auto-ongeluk, een ongeluk op het werk of bij een medische fout. Letselschade kan een tijdelijk 
ongemak opleveren, maar ook langdurige gevolgen hebben en soms blijvend zijn. De schade die 
daardoor ontstaat kan dan ook forse financiële schade opleveren. Door een letsel kan iemand 
bijvoorbeeld niet (meer) werken, waardoor zijn inkomen minder wordt. Een student loopt 
studievertraging op of kan hij zijn studie niet afmaken, waardoor hij later op de arbeidsmarkt komt dan 
gepland of niet de carrière meer kan maken die hij voor ogen had. Die schade zal financieel 
gecompenseerd moeten worden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. 
 
Aansprakelijkheid 
Eerst zal moeten worden vastgesteld wie de veroorzaker is van de schade, wie aansprakelijk is. Soms 
is dat meteen duidelijk, maar vaak ontstaat er discussie over de schuldvraag en soms zal de rechter 
moeten vaststellen of iemand aansprakelijk is voor de letselschade. 
 
Causaal verband 
Als de aansprakelijkheid is erkend, dan zal moeten worden aangetoond dat de letselschade 
daadwerkelijk het gevolg is van de schade veroorzakende gebeurtenis zoals een ongeval. Het gaat dus 
om het oorzakelijke verband tussen de gezondheidsklachten en het ongeval. Ook dit is niet altijd 
eenvoudig vast te stellen.  
 
Medische expertise 
Om vast te stellen hoe groot de schade is, wordt een medisch specialist ingeschakeld om inzicht te 
krijgen in de mate van het letsel. En dat is soms heel moeilijk vast te stellen. Een heel bekend 
voorbeeld is de zogenaamde whiplash, waarbij iemand van achteren is aangereden en daarna last heeft 
van pijn in de nek, maar ook hoofdpijn concentratiestoornissen en vermoeidheid. Het lastige is dat een 
whiplash niet op een röntgenfoto te zien is. Deskundigen moeten dan op basis van hun expertise 
vaststellen hoe ernstig de klachten zijn. 
 
Functionele Mogelijkheden Lijst 
Als aansprakelijkheid, causaal verband en schade vastgesteld zijn, wordt vervolgens gekeken in 
hoeverre het letselschadeslachtoffer ten gevolge van de gezondheidsklachten, nog in staat is om te 
werken, het huishouden te doen, te studeren enzovoort. Daarom wordt er door de verzekeringsarts een 
rapport opgesteld dat inzicht geeft in wat de beperkingen zijn van het letselschadeslachtoffer. Een 
arbeidskundige kan dan vervolgens vaststellen wat iemand nog voor werk zou kunnen doen en wat hij 
in een aangepaste functie zou kunnen verdienen. Daarmee kan dan ook worden vastgesteld wat het 
verlies aan inkomen is door de letselschade. Overigens wordt er niet alleen naar inkomensschade 
gekeken, ook andere zaken kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen. 
 
Gedragscode Behandeling Letselschade 
Het voorgaande moge duidelijk maken dat het niet eenvoudig is om als letselschadeslachtoffer een 
passende schadevergoeding te krijgen. Om deze reden is de Gedragscode Behandeling Letselschade in 
het leven geroepen. Deze code stelt het slachtoffer centraal. De code stelt dat goede professionele 
ondersteuning van het slachtoffer noodzakelijk is. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, dan moet 
degene die aansprakelijk is, alle kosten die voor het herstel nodig zijn betalen en alle overige schade 
vergoeden. Vaak gaat dat via een verzekeringsmaatschappij. Dank zij de gedragscode worden ook de 



kosten voor rechtskundige bijstand vergoed. Dat betekent dat het slachtoffer geen dure advocaten 
hoeft te betalen, maar dat de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij deze kosten vergoedt. Bijna 
alle verzekeringsmaatschappijen onderschrijven deze gedragscode. 
 
Voor vragen of een gratis eerste consult kunt u contact opnemen met Juridisch Adviesbureau mr. V.A. 
Andringa, Dalweg 7, Baarn Telefoon 035–5436399, www.juridischraadsman.nl. 
 

 

 


