LETSELSCHADE

SENIOREN

FNV helpt aangereden wielrenner

‘EN TOEN GING
HET LICHT UIT’

Oud-havenwerker Rob werd tijdens een tocht op zijn gloed
nieuwe racefiets door een auto geschept. Hij raakte ernstig
gewond en moest maanden revalideren. FNV Letselschade
regelde een schadevergoeding voor hem. ‘Ik zag iets op me
afkomen en toen ging het licht uit.’
TEKST PIEN HEUTS BEELD MILAN VERMEULEN

Rob (73) stroopt zijn linker
broekspijp op. Het stuk donorhuid dat van de buitenkant van
de kuit naar de knieholte loopt,
oogt kwetsbaar. Hij wijst op zijn
linker sleutelbeen, waar nu een
bobbel zit. ‘Het zit weer goed
vast.’
Van het ongeluk en zijn verblijf
op de Intensive Care kan Rob
zich niets herinneren. Het was 2
juni 2018. Een maandag. ‘Ik ging
op mijn prachtige nieuwe racefiets een proefritje maken. In
Ridderkerk sloeg ik rechtsaf. Ik
zag iets op me afkomen en toen
ging het licht uit.’ Een automobilist nam de bocht naar links
te krap en schepte Rob die via de
motorkap werd gelanceerd. Met
een klaplong, gebroken ribben,
een scheur in het borstbeen,
gebroken nekwervel en sleutelbeen, hersenschudding en
losgescheurde huid belandde hij
in het ziekenhuis. Hij droeg een
fietshelm.

DOOD VOGELTJE
Rob zet koffie. Hij vertelt over
de wazige dagen na het fietsongeluk. Dat zijn broer op visite
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kwam, terwijl hij in bed lag?
Rob snapte niet waar hij was.
Door de hersenschudding zag hij
bovendien dubbel. Zijn linkerbeen zat in het gips; hij lag aan
allerlei apparaten. Wat was er
gebeurd? ‘Ik vond het vreselijk
toen ik me realiseerde dat ik in
het ziekenhuis lag’, vertelt hij.
‘Na de IC kreeg ik een eenpersoonskamer. Ik voelde me zo
eenzaam en verdrietig. Ik kon
niet uit bed en lag daar maar,
als een dood vogeltje.’ Na twee
weken mocht hij naar een zorghotel. ‘Ik kwam van de hel in de
hemel. Het was gezellig met de
andere patiënten. Samen eten,
met elkaar praten, een spelletje
doen. En revalideren natuurlijk.
Van contact word je beter.’
Ook Rob’s vrouw Marja (73)
had een zwaar ongeval, vijf jaar
geleden. Tijdens het zemen van
de ramen viel ze uit het raam en
liep ernstig hersenletsel op. Rob:
‘Het is een wonder dat ze er weer
bovenop is gekomen; ze had zo’n
beetje alles gebroken en is lang
buiten bewustzijn geweest. Wel
heeft ze veel last van hoofdpijn

en is snel moe. Door het hersenletsel is haar karakter bovendien
veranderd.’

NIET ZIELIG DOEN
In het zorghotel waar Rob verbleef, kon Marja gelukkig blijven
slapen. En kon hij een start
maken met de revalidatie. Met
overgave deed hij meer dan
hem gevraagd werd. ‘Een mens
kan veel meer dan hij denkt,’
weet Rob. ‘Je moet willen en
vooral niet zielig doen.’ Na drie
weken mocht hij naar huis om
ambulant de revalidatie voort te
zetten. ‘Ik was blij dat Marja en
ik weer samen thuis waren. Er
stond een mooi bloemstukje van
de automobiliste. Ik neem haar
niets kwalijk. Je doet zoiets niet
expres. Die boete van 450 euro
die ze kreeg had van mij niet
gehoeven.’

SMARTENGELD
Na thuiskomst uit het zorghotel
stond Slachtofferhulp op de
stoep. Rob: ‘Ze adviseerden me
FNV Letselschade te bellen. Daar
was ik zelf nooit opgekomen, terwijl ik bijna vijftig jaar lid van

‘Ik lag daar maar,
als een dood
vogeltje’
de bond ben.’ Letselschadejurist
Line Visser pakte de zaak op. ‘Ik
ben bij de familie langsgegaan
om het hele verhaal te horen en
het letsel te inventariseren. Het
was duidelijk dat de aansprakelijkheid bij de automobilist lag
en de verzekeraar aanvaardde
die ook vrij snel. Vervolgens zijn
we alle kosten in kaart gaan
brengen. Kosten zoals taxivervoer naar het ziekenhuis, voor
alle controles op de huidtransplantatie; hulp in huis, omdat
mijn cliënt het huishouden nog
niet kon oppakken; zorg aan

huis en de schade aan zijn fiets.
En natuurlijk smartengeld voor
de immateriële schade.’ Visser,
die vaak verkeersongevallen
waar gepensioneerde vakbondsleden bij betrokken zijn
behandelt, vertelt dat alle kosten
vergoed zijn en er een mooie letselschadevergoeding is geregeld.
‘Het belangrijkste is natuurlijk
dat mijn cliënt goed hersteld is.
Hij heeft veel geluk gehad. Door
zijn positieve instelling en zijn
goede conditie is hij er weer heel
snel bovenop gekomen.’

PASSIE VOOR FIETSEN
Afgelopen zomer heeft Rob
weer voor het eerst op de fiets
gezeten. Bang is hij niet. Als
oud-havenwerker bij containeroverslagbedrijf ECT is hij van het
type niet lullen maar poetsen.

‘Ik houd ervan fysiek de grens
op te zoeken’, zegt hij terwijl hij
de koektrommel pakt. Echtgenote Marja is net even boven
gaan liggen. ‘Vroeger worstelde
en judode ik in de klasse tot
62 kilo. Fietsen is al lang een
grote passie. Zeker sinds ik op
mijn zestigste met prepensioen
ging. Ik geniet ervan. Zie veel
vogels. Het is lekker tijdens het
fietsen even aan te zetten en je
lichaam op te jagen. Gas geven
totdat je geen lucht meer krijgt.
Zo’n twee tot drie keer per week
maak ik een rondje van negentig
kilometer. Via Brielle, Oostvoorne, de Maasvlakte, de Slufter en
weer terug naar Hoogvliet. Ik
blijf er fit bij.’

HULP NODIG?
Letselschade is schade die is ontstaan
door een ander, bijvoorbeeld door ongevallen tijdens het (vrijwilligers)werk, een
medische fout, mishandeling of door een
verkeersongeluk.
De FNV-juristen behandelen deze letselschadezaken gratis voor FNV-leden en hun
gezinsleden (onder bepaalde voorwaarden).
De jurist onderzoekt of je misschien recht
hebt op een schadevergoeding en staat
je bij tijdens het hele proces, eventueel
tot in de rechtszaal.
Heb jij letselschade? Meld je dan bij de
FNV via www.fnv.nl/letselschade of
bel het Contactcenter 088 368 0 368
(ma t/m vrij 8.30-17.30 uur).
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