
JURIDISCHE POSITIE WHIPLASH-PATIENT MET CLAIM

STAND VAN ZAKEN 2015



Verweer verzekeraar 1:

- Impact van de botsing te gering voor ontstaan letsel

Stelling: bij delta V onder 10 km per uur kan geen letsel
ontstaan

Wat is delta V: snelheid waarmee voorste voertuig wordt
verplaatst i.g.v. kop-staart botsing.

Tegenargument:

2000 In opdracht van PIV literatuuronderzoek door TNO
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Conclusie rapport TNO 15-02-2000

Snelheidsverandering kan gebruikt worden als eerste grove
schatting van de kans op letsel.

Maar er bestaan echter zoveel parameters, die het ontstaan
van letsel beïnvloeden (zowel vooertuig- als
persoonsgebonden) dat het niet mogelijk is om een scherpe
grens te trekken voor een snelheidsverandering waarboven
wel en waaronder geen reële kans bestaat op whiplash
symptomen.

Zie ook: PIV bulletin 2015 nr. 2 blz. 11 ev

Artikelvan mr. Henri Pelckmans
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PIV – bulletin 2015 nr. 4 blz. 8 e.v.

Prof.dr. ir. Jac Wismans

Whiplash bij verkeersongevallen:

Inzichten vanuit de letselbiomechanica en de
verkeersongevallenanalyse.

Conclusies:

“Een grens van 15 km/uur voor achteropaanrijdingen waaronder
geen WAD zou kunnen optreden is daarom veel te hoog”.

“Ook het hanteren van een grens van bijvoorbeeld 10 km/uur als
absolute grens…..is niet verdedigbaar mede gezien de in dit
artikel getoonde resultaten van analyses van de GIDAS en
Folsam in depth”.

4



Verweer 2:

Er is geen/onvoldoende medisch causaal verband tussen
botsing en de daarna gepresenteerde gezondheidsklachten.
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Weerlegging:

- Informatie behandelende sector

- Indien relevant: vraag huisartsdossier op over periode van
3 jaar voor ongeval

- Eis een onafhankelijk neurologisch onderzoek

Indien verzekeraar geen neurologisch onderzoek wenst kan
dit via de rechter worden afgedwongen middels een verzoek
voorlopig deskundigenbericht.

Wordt altijd toegewezen tenzij misbruik van procesrecht.
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Neurologisch onderzoek.

Richtlijn 2007 van de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie:

- Letsel onzichtbaar (scans of foto’s) dus 0% blijvende
invaliditeit en geen beperkingen op neurologisch gebied.

- Neuroloog stelt wel het Medisch causale verband vast
tussen botsing en klachten.
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Verweer 3

Er is onvoldoende juridisch causaal verband tussen botsing,
klachten en de ontstane schade.

Weerlegging:

Middels een deelgeschil kan aan de rechter worden verzocht
voor recht te verklaren dat dit verband er wel degelijk is.
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Hoe bepaalt de deelgeschil rechter of er een causaal verband
is?

- Er wordt bekeken of er een belaste voorgeschiedenis is
(huisartsdossier).

- Er wordt bezien of de neuroloog een Medisch causaal
verband vast stelt.

- De conclusie van de neuroloog dat er 0% b.i. is en dat er
geen beperkingen zijn wordt door de rechter terzijde
gesteld.
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- De rechter volgt een zgn. Plausabiliteits redenering.

- Deze redenering is geaccepteerd door de Hoge Raad in het arrest de Greef/ Zwolsche
Algemeene.

- In dit arrest is door de HR aangegeven, dat indien de klachten volgens de deskundigen
reeël, niet overdreven, niet voorgewend zijn, deze moeten worden aangenomen.

- Zie ook: Conclusie AG Spier 13-02-015 bij HR 13-02-015 RvdW 2015,318 en mr. Arvin
Kolder in NJB 2015,blz. 813 ev.

- AG Spier adviseert de HR een fundamentele keuze te maken. Ofwel we accepteren geen
subjectieve WAD-klachten en verwerpen alle schadeclaims, dan wel volgen we het pad
van de plausabiliteit.

- Ofwel is het aannemelijk/plausibel dat het slachtoffer klachten heeft na het ongeval, dat
hij/zij de nodige beperkingen kent en dat er schade is en wordt geleden.
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Verweer 4.

Als er al een causaal verband is tussen ongeval en klachten
betwisten we, dat er beperkingen zijn c.q. dat er sprake is van
arbeidsongeschiktheid (ook al is iemand arbeidsongeschikt
in de zin van WAO of WIA).

Wat te doen?

- Een mogelijkheid is het afdwingen van een
verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

- Risico is dat de claimant wordt onderzocht door een
voormalige UWV- verzekeringsarts, die het onderzoek
verricht als ware het een keuring voor de WIA.
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- Een andere optie is wederom het deelgeschil. Er zijn
uitspraken waarin de rechter op basis van de medische
stukken en een aannemelijk verhaal van de claimant
aanneemt dat er beperkingen zijn die tevens tot
arbeidsongeschiktheid leiden.

- Een derde optie is om een zgn.
Duurbelastbaarheidsonderzoek te laten verrichten.

- Het nadeel is dat nog niet bekend is wat de rechter
daarmee doet en dat de kosten voor eigen rekening
komen.
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Mijn motto is:

Speak softly but carry a big stick
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