Opm.Pals

26-06-2003

14:03

Pagina 1

Met de aanhanger sloeg
het feest om in een drama...
16
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Het was een fantastisch feest geweest, die zondag in Nieuw Vennep. Een verjaardagspartijtje dat werd afgesloten zoals
bijna alle ouders dat doen. Meestal staat het al op de leuke uitnodiging. ‘Beste ... ik ben jarig en vier dat zondagmiddag. Kom je ook? We beginnen om 14.00 uur. Rond een uur of 7 ’s avonds word je thuisgebracht’. Alleen ging er iets
vreselijk fout die bewuste zondag in Nieuw Vennep.

Alle kinderen zaten in de aanhanger
die achter de tractor hing met aan het
stuur een trotse vader. De kinderen
vonden het geweldig, aldus een
ooggetuige. Nadat één van hen nog
veilig was afgezet, reden tractor en
aanhanger de rotonde op. ‘We willen
nog een rondje!’ Dat rondje eindigde
abrupt en fataal. Met een daverende
klap sloeg de aanhanger om. Paniek,
huilpartijen en gegil overstemden al
snel de aanvankelijke stilte. Twee
meisjes waren vermoedelijk op slag
dood. Sommige kinderen hadden
niet of nauwelijks verwondingen
opgelopen, maar waren uiteraard
volledig van slag. Anderen waren
zwaarder gewond, waarvan één
16-jarig meisje zeer ernstig. Ze lag op
de straat en dacht dat er iets op haar
lag, want ze kon niet bewegen en
voelde niets... Waarschijnlijk zal een
dwarslaesie haar voor de rest van
haar leven tot een rolstoel veroordelen. Een krantenartikel in Dagblad
De Limburger eindigt met:’ Er lagen
kapotte brillen en overal lag snoep.
Ze kwamen immers van een feestje.
Er waren zoveel ouders die huilden.
Het was vreselijk’.
Een ongeluk zit vaak in een klein
hoekje, ook een vreselijk ongeluk.
Onduidelijk is nog steeds hoe het
heeft kunnen ontstaan. Wat was pre-

cies de oorzaak? Gelukkig voor alle
betrokkenen blijkt de vader die de
tractor bestuurde niet te veel gedronken te hebben. Wellicht dat de emoties, die onverbiddelijk een rol gaan
spelen in deze zaak, daardoor beter
onder controle te houden zijn. Want
dat na een ongeluk mensen snel van
mening kunnen veranderen weet ook
iedereen. Kort na het ongeluk zegt
iemand nog dat het zo’n leuk
gezicht was, al die kinderen in die
aanhanger. ‘De kinderen waren allemaal vrolijk en blij’, herinnert ze
zich. Dat verhaal zal verstommen en
dan komen de verwijten. De schuldvraag wordt gesteld en het antwoord
daarop zal veel consequenties
hebben. Want behalve het verdriet
dat verwerkt moet worden, is er sprake van enorme financiële gevolgen.
Ten minste één jong slachtoffer zal
de rest van haar leven herinnerd worden aan het feestje dat verkeerd
afliep. Hoe bereken je de omvang van
de financiële schade, wie is er aansprakelijk en hoe dwing je de verzekeraar te betalen?

Uit de praktijk van Van Dort
We vroegen aan Raoul van Dort,
bekend letselspecialist in Maastricht,
of hij ervaring heeft met dergelijke
zaken.
‘Ja zeker’ ,antwoordt hij, ‘dit voorval

deed me denken aan een ernstig verkeersongeval waarbij een moeder
haar 2-jarig dochtertje verloor en zelf
ernstig bekken- en inwendig letsel
opliep. Ze stond met haar fiets, dochtertje voorop in het zitje, voorgesorteerd naast een vrachtauto. Zij dacht
dat de wagen rechtdoor zou gaan, die
ging echter rechtsaf en had mijn
cliënte niet gezien. Ze kwam onder
de wielen van de vrachtauto terecht.
Haar dochtertje was op slag dood.
In het ziekenhuis bleek de vrouw
ongeveer 2 maanden zwanger te zijn
van haar tweede kind. Vanwege haar
ernstige inwendige verwondingen
moest ze ook dit afstaan. Bovendien
zou ze zelf nooit meer kinderen kunnen krijgen.
Toen mij door haar partner werd verzocht deze zaak te behandelen, vroeg
ik mij af: wat kan ik nog voor deze
mensen betekenen? Zelf had ik toen
een zoontje van ongeveer dezelfde
leeftijd als het dochtertje dat was
komen te overlijden. Mijn vrouw was
zwanger van onze tweede. Hoewel je
moet proberen dat zo veel mogelijk
te vermijden, betrek je de gehele
situatie dan toch ook op jezelf.
Mensen vragen je hulp echter niet om
de emotionele steun. Ze willen dat je
de zaak financieel zo goed mogelijk
voor ze oppakt en regelt. Dat emoties
daarbij soms een grote rol spelen,

is onvermijdelijk, maar het gaat in
eerste instantie om een zakelijke
aanpak. Voor dit getroffen gezin heb
ik pas na jaren van strijd met de verzekeraar de zaak op bevredigende
wijze kunnen afronden. Voor zover je
in een zaak als deze van ‘bevredigend’ kunt spreken. Mijn cliënte was
toen ook zover dat ze er emotioneel
een streep onder kon zetten. Dat gaf
nog een heel spannend vervolg aan
het verhaal.’

Toch nog kinderen?
‘Zoals ik al vertelde kon mevrouw
nooit meer kinderen krijgen, maar de
wens was er wel. Een goede vriendin
was bereid als draagmoeder te fungeren. We werkten samen met een
team van artsen. Een ziekenhuis in
Eindhoven kreeg speciaal toestemming van de toenmalige staatssecre-

taris om de IVF-behandeling uit te
voeren, inclusief het terugplaatsen
van de embryo’s bij de draagmoeder.
Helaas zonder succes. Een vervolg in
het Maastrichtse azM stuitte op te
veel bezwaren. Er werd nog één
poging ondernomen in het universiteitsziekenhuis van het Belgische
Leuven. Dit keer met succes, een
drievoudig succes zelfs. Negen
maanden later werd een gezonde
drieling geboren. En reken maar dat
de verzekering alles heeft betaald tot
en met de aanpassingen die nu eenmaal nodig zijn als je opeens een
drieling krijgt.’

Het gaat ook om erkenning
‘In het bovenstaande geval hebben
we meer kunnen doen dan alleen de
financiële kant regelen, meestal is
het geld echter het enige resultaat

van onze bemoeienis. Helaas kan
geld nooit de ellende compenseren
die is veroorzaakt, maar je kunt er
voor zorgen dat de getroffenen niet
óók nog financieel in de problemen
komen. Bovendien geeft het toekennen van een schadevergoeding velen
een gevoel van erkenning. Ook dat
draagt bij aan de verwerking waardoor mensen, hoe lastig soms ook,
de draad van het leven weer kunnen
oppakken. Gebeurt dat door de
geboorte van een drieling, dan is dat
wel een pareltje, ja!’
Mr. Raoul van Dort is een van Nederlands
bekendste letselschadespecialisten. Het werkgebied kreeg zijn speciale belangstelling nadat
hij zelf met ernstig letsel was geconfronteerd.
Van Dort Letselschade is gevestigd aan
Het Bat 8 in Maastricht en telefonisch bereikbaar op het nummer 043 354 00 41.
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