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Radiostilte
Nabestaanden, slachtoffers, wetenschappers, studenten en andere
geïnteresseerden beleefden de
i n d r u k we k k e n d e m u z i e k t h e a te r
voorstelling R adiostilte waar in
Wendy zich liet inspireren door de
kwetsbaarheid van het leven na de
dood van haar vader als gevolg van
een verkeersongeluk. Energiek vertelt
ze over het leven, de plotselinge dood
en het menselijk ongemak dat hieruit
voortkomt. Met scherpe observaties
en krachtige nummers doorbreekt ze
de ongemakkelijke stilte die valt als de
wereld in één klap verandert.

Pauline Aarten

Rik Ceulen
Fotograaf: Maurice van den Bosch

Meest opvallende resultaat uit het
onderzoek is de relatieve tevredenheid
onder slachtoffers wanneer het gaat
over het verloop van de strafprocedure.
Over de strafmaat daarentegen is men
ontevreden. De kwalificatie en hoogte
van de straf staan volgens de slachtoffers
niet in verhouding tot de ernst, het
leed en de nasleep van een dergelijk
verkeersmisdrijf. Het tegenovergestelde
geldt voor de toegekende letselschade
vs. de duur van het traject rondom de
uitkering daarvan. Over het eerste zijn
de slachtoffers relatief tevreden, over het
laatste (zeer) ontevreden.
Suzan vd Aa
Fotograaf: Maurice van den Bosch

Rechtspositie verkeersslachtoffers
Na de voorstelling volgde de presentatie
van twee onderzoeken naar de
positie van verkeersslachtoffers en
nabestaanden. Prof. mr. Suzan van der
Aa - professor Criminal Law and Criminal
Procedure, Universiteit van Maastrichtricht zich met het onderzoek dat zij
samen met collega’s uitvoerde op de
verbetering van de rechtspositie van
verkeersslachtoffers. In dat kader deed
Van der Aa onderzoek naar slachtoffers
van verkeersdelicten en het strafrecht.

LETSELSCHADE

40 NEWS

Signalen uit de maatschappij
Fonds Slachtofferhulp maakt zich als
opdrachtgever van dit onderzoek en
alsmede financier van de muzikale
theatertour van Wendy Hoogendijk
al geruime tijd sterk voor verbetering
van de positie van slachtoffers en
nabestaanden van verkeersmisdrijven.
Het Fonds Slachtofferhulp wil hiermee
gehoor geven aan signalen van
onvrede vanuit de maatschappij.
Waarin slachtoffers en nabestaanden
zich onheus bejegend voelen. Een van
de belangrijkste aanbevelingen uit
het onderzoeksrapport van Van der

Aa is de huidige interpretatie van het
begrip roekeloosheid. Dit zou volgens
Van der Aa ruimer geïnterpreteerd
kunnen worden zodat de opgelegde
straf ook hoger uitvalt. Daarnaast
zou de mogelijkheid onderzocht
moeten worden om van artikel 6
Wegenverkeerswet (art. 6 WVW) een
gevaarzettingsdelict te maken hetgeen
ook van invloed is op het uiteindelijke
vonnis door de rechter.
Lotgenotencontact
Pauline A ar ten en R ik Ceulen
(onderzoekers INTERVICT ) werken
aan een onderzoek met de werktitel
‘Slachtoffers op het kruispunt’. In deze
narratieve (= vertellend/verhalend)
studie, in opdracht van Stichting
Achmea Slachtoffer en Samenleving
(SASS), richten zij zich op ervaringen van
verkeersslachtoffers en nabestaanden
van slachtoffers met betrekking tot
de rechtsgang, de afwikkeling van de
letselschade en het lotgenotencontact.
Als voorlopig resultaat merken zij op
dat vooral de informatievoorziening
door de vele instanties rondom een
verkeersdelict en de afhandeling hiervan
voor slachtoffers en nabestaanden te
wensen overlaat. Dit informatieproces

verwacht een zeer actieve houding
van de betrokkenen terwijl zij dit als
een zware extra last ervaren bovenop
hun rouw ver wer k ing of eigen
slachtofferschap. Nabestaanden en
slachtoffers van verkeersmisdrijven
hebben behoefte aan een regiefiguur
die hen op de verschillende gebieden
(emotioneel, praktisch, financieel,
juridisch, media) begeleidt gedurende
het proces en/of de nasleep na een
verkeersdelict. Daarnaast speelt
lotgenotencontact een grote rol in
het zingevings- en verwerkingsproces.
De herkenning en erkenning die
mensen kunnen vinden bij en geven
aan personen met een zelfde ervaring,
is zeer waardevol voor slachtoffers en
nabestaanden. Na de zomer worden
de uiteindelijke onderzoeksresultaten

Nelly Vollebregt

verwacht (hierover zal worden bericht
in de aankomende herfsteditie van LSN).

Opkomen voor jezelf
Afsluitend maakte een paneldiscussie
deel uit van het programma.
Deze werd gestar t door t wee
ervaringsdeskundigen die elk een pitch
hielden. Nelly Vollebregt (Bestuurslid
Vereniging Verkeerslachtoffers, VVS)
hield in haar pitch een pleidooi voor
de verbetering van de ondersteuning
voor slachtoffers en nabestaanden van
verkeersmisdrijven. Volgens haar moet
je als slachtoffer krachtig en mondig zijn
om op te komen voor je rechten, zeker in
het traject van letselschade afwikkeling.
Niet ieder slachtoffer is daartoe in staat
en het zou een vanzelfsprekendheid
moeten zijn dat slachtoffers en
nabestaanden heus bejegend worden
qua juridische, financiële en emotionele
afwikkeling na een verkeersdelict.

Advertentie

At h e nos adviesgroep is een landelijk
onafhankelijk opererende partner voor de
verzekeringsbranche. Wij worden ingezet
bij ondernemers die slachtoffer zijn van een
verkeersongeluk, bedrijfsongeval, medische
misser etc. door zowel verzekeraars,
expertise bureaus als belangenbehartigers.

In onze aanpak staan
de ondernemer en zijn bedrijf
centraal.
Wij analyseren de situatie van de onderneming na het ongeval en geven gericht
advies hoe deze kan worden teruggebracht
in de staat zoals de onderneming verkeerde
voor het ongeval. In de meeste gevallen
begeleiden wij de ondernemer hierbij.
Met tijdige inschakeling van onze adviseur
wordt onnodige schade voorkomen
(onjuiste bevoorschotting, bedrijfsschade,
verlies aan verdienvermogen).

OPLOSSINGEN VOOR
ZELFSTANDIGENSCHADE
ZZP’ER + MKB’ER
Bezoek onze stand (07.LP06) op het LetselschadePAVILJOEN
tijdens Support 2018.
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Meer menselijkheid
Nabestaande Gerard van Jaarsveld (oprichter stichting Zereen)
hield in zijn pitch een vurig betoog voor meer menselijkheid
in de rechtszaal en meer betrokkenheid van rechters. Vanuit
het publiek kregen beide slachtoffer en nabestaande veel
bijval van lotgenoten. Van der Aa gaf hierin aan dat rechters
gebonden zijn aan het juridische kader waarin het neutrale
karakter van de rechtsgang niet beïnvloed kan worden door
meer emotie toe te laten. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat
onder letselschadespecialisten steeds vaker herstelgericht
gewerkt wordt. De lobby daarvoor wordt aangemoedigd door
de lotgenotenverenigingen.
Het was een waardevolle middag waarin kunst, wetenschap en
praktijk elkaar ontmoetten en inspireerden om de positie van
verkeersslachtoffers verder te versterken. w
Meer informatie over de voorstelling Radiostilte vindt u op: www.
wendyhoogendijk.nl
Voor meer informatie over de onderzoeken kunt u contact opnemen met
Suzan van der Aa via suzan.vanderaa@maastrichtuniversity.nl en / of Pauline
Aarten via p.g.m.aarten@fgga.leidenuniv.nl

Gerard Jaarsveld
Advertentie

Onafhankelijk dienstverlener op het gebied van arbeidskundig
Onafhankelijk dienstverlener op het gebied van arbeidskundig
advies en herstelgerichte dienstverlening bij personenschade.
advies en herstelgerichte dienstverlening bij personenschade.

Wij creëren voor alle
Wij creëren voor alle
betrokkenen meerwaarde:
betrokkenen meerwaarde:
nieuw perspectief
nieuw perspectief

Onze aanpak is gebaseerd op
Onze aanpak is gebaseerd op
vijf strategische pijlers:
vijf strategische pijlers:

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Samenwerking
Samenwerking

Vertrouwen
Vertrouwen

Integriteit
Integriteit

Dienstbaarheid
Dienstbaarheid

EHC Arbeidskundig Advies & Zorgmanagement
EHC Arbeidskundig Advies & Zorgmanagement
Delftse Jaagpad 3
Delftse Jaagpad 3
2324 AA LEIDEN
2324 AA LEIDEN
T. 071 - 576 20 20
T. 071 - 576 20 20
www.expertisehumancapital.nl
www.expertisehumancapital.nl

WWW.LETSELSCHADENEWS.NL
Op pagina 22 t/m 25 leest u het interview met Andres
Pinxteren. Hij ging als eerste handbiker van zijn klasse (H2)
over de finish. Een fantastische prestatie heeft hij neergezet
onder begeleiding van zijn buddy Wendy. Samen zijn ze
ervoor gegaan en samen zijn ze voornemens volgend jaar
weer mee te doen. ‘Dit is een uniek evenement, waarbij de
oprechte emotie van de deelnemers en het publiek zichtbaar
en voelbaar is’, aldus Andres. LetselschadeNEWS sponsorde
wederom de Rijndam Racers omdat een sportieve uitdaging
zoals de HandbikeBattle bijdraagt aan de verbetering van de
kwaliteit van leven. Ga naar de filmpagina van onze site en
bekijk daar de korte compilatie van de race die Andres aflegde
op woensdag 14 juni 2018.

Praat mee over de inhoud van letselschadenews
LetselschadeNEWS wil graag weten wat u van het magazine vindt.
Daarom is er een lezersenquête gemaakt.
Via www.letselschadenews.nl kunt u de enquête invullen.
Op die manier helpt u mee aan de verdere ontwikkeling van
het magazine. Heeft u zelf een inspirerend verhaal of bent u
professional met uitgesproken ideeën over de begeleiding van
cliënten? Laat het ons weten. Uw bijdrage is van harte welkom.
Alvorens u zaken met ons deelt, wijzen we u graag op ons
redactiestatuut en de folder van Slachtofferhulp genaamd ‘Praten
met de media: doen of niet doen?’. Beide kunt u op onze website
terugvinden. w

