
Delta-v (g)een panacee?

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij 

niet-objectiveerbare klachten
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Delta-v
Het verschil (delta) van de snelheden (v)
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DELTA-V AS A MEASURE OF TRAFFIC CONFLICT SEVERITY
Steven G. Shelby
Senior Research Engineer, Econolite Control Products, Inc.,
Tucson, AZ, USA, e-mail: sshelby@econolite.com



Verschil in snelheden 30 km/u
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Liever niet in een Smart….
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Klachten
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Voorbeelden:  

`Hoewel hij erg ziek is, komt er geen klacht over zijn lippen.`,
`een klacht indienen bij de gemeente over de stankoverlast van de vuilverbranding`,
`lichamelijke klachten hebben`

woorden of geschrift waarmee 
iemand klaagt, of dat waarover 
je klaagt
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Beschadigingen, 
letsel

11



12



13



14



15



Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente 21 
mei 2015 
Nekbelasting bij lage impactsnelheden Analyse van de effecten van een (achterop) aanrijding met 
een snelheidsverschil lager dan 20 km/uur. 

De belasting ten gevolge van een versnelling wordt vaak weergegeven in g, de 
versnelling die een lichaam ondergaat bij een vrije val op aarde. … De mens 
kan in principe grote g-krachten ondergaan, mits deze uniform op het lichaam 
werken en niet  te lang duren. … De wettelijke maximale belasting in 
achtbanen bedraagt 5,2 g, mits deze in de richting van de wervelkolom gericht 
is. Bij botsingen met hoge snelheden kan makkelijk 50g worden doorstaan 
wanneer dat slechts heel kort duurt. G-krachten op het lichaam kunnen 
schadelijk zijn als ze lang aanhouden, niet uniform op het lichaam werken (dus 
het lichaam willen vervormen) en het lichaam onvoldoende mogelijkheden 
heeft (stijfheid en sterkte, of ook reactietijd voor het aanspannen van spieren) 
om die vervormingen tegen te gaan. De nek is typisch een structuur waarbij er 
weinig mogelijkheden zijn om een zijwaartse belasting op te vangen.
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Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente 21 
mei 2015

Dus een botsing met 3 km/uur komt 
energetisch gezien overeen met een 
valhoogte van ongeveer 3,5 cm. Dit zijn de 
maximale energieen die theoretisch in de 
nek terecht zouden kunnen komen; in 
werkelijkheid zal slechts een fractie hiervan 
de nek daadwerkelijk vervormen. De meeste 
botsingsenergie zal gaan zitten in de 
vervorming van carrosserie, stoel en lichaam 
van de bestuurder die wordt aangereden, 
zoals het model zal aantonen.
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Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente 21 
mei 2015
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G krachten: Acceleration Perturbations of Daily Living A Comparison to ‘Whiplash’
Spine: June 1, 1994 - Volume 19 - Issue 11 - p 1285-1290

Er is onderzoek gedaan naar de geweldsinwerking tijdens 
bepaalde dagelijkse handelingen. Versnellingen die in het 
dagelijkse leven voorkomen (zoals niezen, hoesten, zich in 
een menigte een weg moeten banen, een schouderklop, of 
in een luie stoel neerploffen) ongeveer dezelfde invloed 
hebben op de menselijke nekwervelkolom als 
‘whiplashtype’ verkeersongevallen met lage snelheid.

Bij niezen hoort een g-kracht van 2,9 g, bij hoesten een 
waarde van 3,5 g, een duw krijgen komt overeen met 
ongeveer 3,6 g, een klap op de rug zorgt voor een g-kracht 
van 4.1 g en het neerploffen in de stoel zorgt voor een g-
kracht van 10,1 g. 
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Onderzoeken 
door de tijd 
heen, opa 
vertelt…
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Schimmelpfennig & Becke 1999
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Wismans 2022
Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van 
letselrisico’s, veilige snelheden en whiplash

Uit het PIV-artikel blijkt verder dat in Europa in ongeveer 5% van de 
ongevallen met WAD sprake is van langdurige klachten, terwijl in de 
Folksam-database dit aandeel ongeveer 20% bedraagt. In de Folksam-
database zijn slachtoffers met langdurige WAD-klachten dus sterk 
oververtegenwoordigd, in vergelijking met de Europese situatie.
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Klachten in relatie tot delta-v
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De gewone man

28



Gewone ogen of trauma-ogen?

Als je wilt zien in wat voor omstandigheden 
whiplash kan optreden, kun je eens naar “Funiest
(sic) Homevideo’s” of een dergelijk programma 
kijken. Als je met ‘trauma’-ogen naar deze 
‘ongevalletjes’ kijkt, is de pret er snel van af

https://bsr-
heetland.nl/gezondheidsklachten/whiplash/

29



Huis, tuin en keukengevallen
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Huis, tuin en keukenongevallen

Ongevallen in 2021 (bezoeken SEH)

Privé 327000

Verkeer 110000

Sport 91000

Arbeidsongeval 38000
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G-krachten buiten en in het verkeer
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Biomechanical head impact characteristics during sparring practice sessions in high school taekwondo
Athletes J Neurosurg Pediatr 19:662–667, 2017



G krachten buiten en in het verkeer
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Krachten in de rechtspraak
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Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

…klachten ‘die weliswaar naar hun aard subjectief zijn doch waarvan niettemin 
objectief kan worden vastgesteld dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet 
voorgewend, en niet overdreven zijn’

Hoge Raad 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054
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Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

• Het is aan de benadeelde om te stellen en, bij gemotiveerde betwisting, te 
bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Het enkele feit dat het 
klachten betreft die naar hun aard subjectief zijn, betekent niet dat het 
bewijs ervan niet geleverd kan worden. Wanneer kan worden vastgesteld dat 
het klachtenpatroon plausibel is, hetgeen doorgaans het geval zal zijn bij een 
consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het 
bestaan van dergelijke subjectieve klachten worden uitgegaan;

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1627
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Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

• Indien de benadeelde heeft aangetoond dat zijn subjectieve 
gezondheidsklachten in de hiervoor bedoelde betekenis bestaan, mogen 
aan het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en deze 
klachten geen al te hoge eisen worden gesteld, in die zin dat het ontbreken 
van een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten niet 
in de weg staat aan het oordeel dat het bewijs van het oorzakelijk verband 
geleverd is (vgl. Hoge Raad 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054). Indien 
komt vast te staan dat de benadeelde voorafgaand aan het ongeval deze 
gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het 
ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de 
gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van oorzakelijk verband 
daarmee veelal geleverd zijn;

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1627

38

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:1627


Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

• Indien het causaal verband tussen de subjectieve gezondheidsklachten en 
het ongeval is vastgesteld, dient te worden beoordeeld of deze 
gezondheidsklachten ook tot beperkingen leiden. Het gaat bij de 
beoordeling van de beperkingen niet zozeer om het vaststellen van de 
meetbare functionele beperkingen van de benadeelde, maar om het 
vaststellen van de mate van activiteiten en participatie van het slachtoffer. 
Bij die vaststelling zijn niet alleen de lichaamsfuncties en anatomische 
eigenschappen relevant, maar dienen ook de persoonlijke en 
omgevingsfactoren van de benadeelde te worden gewogen. Het enkele feit 
dat sprake is van subjectieve klachten, waarvoor een neurologisch substraat 
ontbreekt, staat dan ook nog niet in de weg aan de conclusie dat toch 
sprake is van beperkingen in de hiervoor weergegeven betekenis.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1627
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Het dominoeffect
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https://www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-220622

Krachten Delta V (minder dan 5)

Klachten onder andere nek- en hoofdpijn klachten en ernstige psychiatrische 
problematiek (ptss, somatisch- symptoomstoornis, depressieve 
stoornis en paniekstoornis)

Deskundigen neuroloog dr. W.I.M. Verhagen 
klinisch neuropsycholoog drs. E. van der Scheer 
psychiater drs. J.P.A. van Eck
klinisch neuropsycholoog dr. J.F.M. de Jonghe
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https://www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-220622

2.15.
In het midden kan blijven of de hoofdpijn- en nekpijnklachten daadwerkelijk bestaan, 
omdat de rechtbank van oordeel is dat voor de hoofdpijn- en nekpijnklachten geldt dat 
causaal verband met het ongeval ontbreekt. 
Omdat Verhagen aangeeft dat het niet uitgesloten dat [ eiser ] op een later moment deze 
klachten zou hebben kunnen ontwikkelen, kan de hoofd- en nekpijn niet gerelateerd 
worden aan het ongeval.

Of bij [ eiser ] door het ongeval sprake is van psychiatrische klachten zal de rechtbank 
beoordelen aan de hand van het rapport van Van Eck (en niet met de medische informatie 
uit de behandelend sector, zie hiervoor onder 2.14.). Zoals eerder benoemd komt Van Eck, 
mede door het neurologisch hulponderzoek van De Jonghe, op p. 11 van zijn rapport tot de 
volgende conclusie: "Op psychiatrisch gebied is er in het verleden een depressieve stoornis 
vastgesteld. welke inmiddels in remissie is. Er zijn geen aanwijzingen voor een 
andersoortige psychiatrische aandoening. Bij gevolg kan er geen psychiatrische stoornis als 
gevolg van het ongeval in december 2012 worden vastgesteld." Dit betekent dat niet 
vastgesteld kan worden dat bij [ eiser ] (ten tijde van het onderzoek door Van Eck en De 
Jonghe) sprake was van psychiatrische klachten. Een causaal verband met het ongeval kan 
daardoor ook niet worden vastgesteld.

Dat wat de rechtbank hiervoor onder 2.16 en 2.17 heeft overwogen betekent dat de 
gevorderde verklaringen voor recht (zie hiervoor onder punt 2.7 a tot en met c) niet 
toewijsbaar zijn.
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Rechtbank Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222

Krachten Delta V max 9,9

Klachten nekklachten;
-stijfheid; en -duizeligheid in de zin van een licht gevoel in het hoofd; 
en -oorsuizen in beide oren; en -problemen met lezen; en
-wazig zien; en -problemen met geheugen en concentratie; en
-slapeloosheid; en -vermoeidheid; en -oorklachten; en -last van het 
gebied van het pars descendens van de trapezius beiderzijds met 
zeurende pijn met een NRS score 6-7; en -last van ogen; en -last van 
licht; en -geheugenproblemen; en -concentratieproblemen; en -last 
van oren, zowel van suizen als het feit dat geluiden soms hard 
binnenkomen; en -zeurende pijn in het achterhoofd op de overgang 
naar de nek; en -problemen met slikken; en -licht gevoel van het 
hoofd; en -last van prikkels; en -tendomyogene afwijkingen in de 
nekregio; en -bewegingsangst voor wat betreft de nekregio.”

Deskundigen neuroloog dr. W.I.M. Verhagen 
psychiater drs. Tilanus
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Rechtbank Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222

Neuroloog“Op hoofdlijnen is er een onderlinge samenhang wanneer het gaat om informatie verkregen van 
betrokken en de feiten zoals deze uit het dossier naar voren komen. Ten aanzien van de onderzoeksbevindingen 
geldt hetzelfde, met dien verstande dat ik nu bij neurologisch onderzoek in engere zin geen afwijkingen vind, terwijl 
deze eerder wel zijn beschreven, maar toen kanttekeningen werden geplaatst bij de betrouwbaarheid.”

Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee op basis van het rapport van de neuroloog voldoende aannemelijk 
dat [verzoekster] last heeft van de door haar beschreven lichamelijke klachten en dat sprake is van een consistent, 
consequent en samenhangend klachtenpatroon. Dat de neuroloog, zoals NN aanvoert, in zijn rapport ook vermeldt 
dat het bewegingsbereik van [verzoekster] bij spontaan aankleden groter is dan tijdens het onderzoek, doet niet af 
aan zijn eindconclusie dat (op hoofdlijnen) sprake is van onderlinge samenhang.

De rechtbank

5.1.verklaart voor recht dat sprake is van een (juridisch) causaal verband tussen het [verzoekster] op 17 september 
2018 overkomen verkeersongeval en de lichamelijke gezondheidsklachten zoals beschreven in randnummer 44 van 
het verzoekschrift,

5.2.verklaart voor recht dat voor wat betreft de periode 5 maart 2019 t/m 7 oktober 2020 sprake is van een 
(juridisch) causaal verband tussen het [verzoekster] op 17 september 2018 overkomen verkeersongeval en de 
psychische gezondheidsklachten zoals beschreven in randnummer 44 van het verzoekschrift,
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Causaal verband bij lage Delta V (22)
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Datum bron Instantie ECLI-nummer/naam artikel
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20-7-2007 Rechtbank Utrecht Zie arrest van het Gerechtshof 4,3 6,9 - - voorlopig afgewezen

29-4-2008 Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2008:BF7503 4,3 6,9 1 1,9 voorlopig afgewezen

12-5-2011 Rechtbank Haarlem ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ4765 2,9/8 5,5/10 0,7 1,6 voorlopig afgewezen

22-10-2013 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2013:14106 15 afgewezen

3-12-2013 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2013:17778 3,9 7,8 - - voorlopig afgewezen

2-4-2014 Rechtbank Midden-Nederland ECLI:NL:RBMNE:2014:1705 4,7/5 7,8/7 afgewezen

24-2-2015 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2015:1933 4,3 6,8 - - voorlopig afgewezen

17-2-2017 Rechtbank Overijssel ECLI:NL:RBOVE:2017:957 6,5 14 1,5 4 voorlopig afgewezen

13-9-2017 Rechtbank Gelderland www.letselschademagazine.nl/2017/rb-gelderland-130917 4 8 - - afgewezen

23-1-2018 Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2018:733 3,4 7,1 0,8 2,2 voorlopig toegewezen

6-5-2018 Hof Den Bosch Hof Den Bosch 060508 whiplash 6,5 8,7 - - afgewezen

28-6-2019 Rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2019:6022 3,3 8,8 0,8 2,5 voorlopig afgewezen

22-1-2020 Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2020:901 8,2 11 - - voorlopig afgewezen

17-6-2020 Rechtbank Midden-Nederland ECLI:NL:RBMNE:2020:2389 8 9,9 voorlopig afgewezen

21-7-2020 Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2020:5749 5 10 afgewezen

28-10-2020 Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2020:6025 8,8 2,8deskundigenonderzoek

23-2-2021 Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2021:1759 3,4 7,2 toegewezen

14-5-2021 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2021:7414 5 9 voorlopig toegewezen

26-5-2021 Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2021:3719 5 8,8 deskundigenonderzoek

16-07-21 Rechtbank Midden-Nederland www.letselschademagazine.nl/2021/RBMNE-160721 4 9 voorlopig afgewezen

4-8-2021 Rechtbank Limburg ECLI:NL:RBLIM:2021:6222 6,9 9,9 toegewezen

22-6-2022 Rechtbank Midden-Nederland www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-220622 5 afgewezen

http://www.letselschademagazine.nl/2017/rb-gelderland-130917
https://letselschademagazine.nl/2021/RBMNE-160721
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Causaal verband bij lage Delta V (22)



Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

Aanrijding in 2010, betrokkene 14 jaar oud

geringe delta-v (3,4 tot 7,2 km/uur).

Neuroloog, neuropsycholoog, psychiater, revalidatiearts 

[geïntimeerde] heeft na het ongeval allerlei klachten ontwikkeld en leidt nu, 
zoals het hof in een tussenarrest heeft overwogen, het bestaan van een ‘kasplantje’ 
zonder enig perspectief op verbetering.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De neuropsycholoog: geeft in haar rapport aan dat het niet gelukt is om een 
neuropsychologisch onderzoek bij [geïntimeerde] af te nemen. Al tijdens het 
intakegesprek haakte [geïntimeerde] af.

Betrokkene huilt na de twee voorbeelditems, voelt zich niet goed, geeft aan erg veel last te 
hebben van de prikkels in de omgeving (vogelgeluiden) en erg vermoeid te zijn. Zij geeft aan 
te moeten liggen en rusten. Kortom, vanwege deze zeer marginale en lage belastbaarheid 
heeft onderzoekster besloten het testonderzoek niet te continueren.

Het huidige getoonde gedrag (marginale belastbaarheid) staat echter haaks op en is niet 
consistent met het gedrag (cognitieve inzet én inspanning) dat nodig is om een 
VMBO-tl diploma, zelfs d.m.v. deelcertificaten te behalen.’
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De neuroloog: ‘Bij het huidige neurologisch onderzoek bij betrokkene kunnen geen 
neurologische afwijkingen worden vastgesteld. Betrokkene vertoont een wisselend 
bewegingspatroon van de cervicale wervelkolom en er wordt drukpijn aangegeven in 
de trapezius en de temporalisregio.’ 

Daarbij kunnen bij het huidige neurologische onderzoek geen neurologische afwijkingen
worden geobjectiveerd en valt op dat betrokkene bij observatie een veel ruimer
bewegingspatroon van de cervicale wervelkolom vertoont dan op verzoek.

Zoals aangegeven in de beschouwing kan geen neurologische verklaring worden 
geboden voor de door betrokkene ontwikkelde klachten na het ongeval en de 
progressie daarvan in de tijd op grond van de beschikbare informatie.’
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De revalidatiearts: ‘De in het dossier terug te vinden discussie of de impact van het 
ongeval groot genoeg is om tot een Whiplash Associated Disorder graad 2 te kunnen 
leiden, is naar mijn professionele mening een non-issue. De klachten worden namelijk 
niet versterkt of onderhouden door het primaire trauma, maar door de invloed van 
de psychosociale factoren op het functioneren. Een ineffectieve coping (bij 
betrokkene zich vooral uitend in een vermijdingsgedrag gebaseerd op vrees voor de 
pijn (referentie 1 en 2, zie onder)), mogelijke secundaire ziektewinst (een hypothese 
hierover is mogelijk te formuleren door de in het kader van de onderhavige rechtzaak
in te schakelen neuropsycholoog) en een onvermogen tot adequaat handelen 
(waarbij mogelijk bij ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of 
stemmingsproblematiek, nader te beoordelen door de in het kader van de rechtzaak
in te schakelen psychiater), bepalen in zeer belangrijke mate de ernst van de 
klachten, duur van de klachten, ernst van uitval in functioneren en uitval in 
participatie in de maatschappij..’ 
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De psychiater: ‘Zoals ook door collega [E] en collega [B] is geconstateerd is het zeer 
onwaarschijnlijk dat de door haar ervaren klachten, puur door het auto-ongeval 
(autobotsing met zeer geringe snelheid waarbij geen neurologische afwijkingen 
kunnen worden vastgesteld), kunnen worden verklaard. Om onduidelijke redenen is 
betrokkene niet in staat gebleken op een adequate wijze aan haar herstel te werken 
en heeft ze een sterk verstoorde coping ontwikkeld, waarbij de eerdergenoemde 
instandhoudende factoren een rol spelen. Ik wil overigens benadrukken dat ik bij 
betrokkene geen aanwijzingen heb kunnen vinden voor simulatie. Zij beleeft haar 
klachten als reëel en ze is ook consistent in haar klachtbeleving en rapportage 
hiervan blijkens mijn onderzoek en de informatie uit het dossier.’

51

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1759


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

Het Hof: Ook indien, zoals ASR stelt, de delta v zo gering was dat - kort gezegd - de 
voor het ontstaan van een WAD noodzakelijke zwiepbeweging niet kan hebben 
plaatsgevonden, betekent dat niet dat de klachten van [geïntimeerde] niet het 
gevolg zijn van het ongeval. In dat geval is geen sprake van een WAD (graad 2), maar 
hiervoor heeft het hof ook niet vastgesteld dat sprake is van een WAD (graad 2). De 
deskundigen stellen die diagnose ook niet. [D] stelt de psychiatrische diagnose 
somatische symptoomstoornis en die diagnose sluit - zo begrijpt het hof het rapport 
van [E] - aan bij de door [E] vanuit het perspectief van de revalidatiegeneeskunde 
gestelde (beschrijvende) diagnose, een chronisch pijnsyndroom.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

Het Hof: De conclusie is dat met de deskundigenonderzoeken het causaal verband 
tussen het ongeval en de hiervoor benoemde klachten van [geïntimeerde] 
voldoende aannemelijk is geworden. 

Naar het oordeel van het hof mag in beginsel van [geïntimeerde] verlangd worden 
dat zij zich tot het uiterste inspant om die therapeutische suggestie op te volgen. 
Indien zij dat niet doet, is voorstelbaar dat het causaal verband tussen haar klachten 
en het ongeval doorbroken wordt. Er is gelet op het feit dat de klachten van 
[geïntimeerde] kunnen afnemen wanneer de therapie slaagt nog geen sprake van 
een eindtoestand. Om die reden zal het hof geen in tijd onbeperkte verklaring voor 
recht geven over het causaal verband tussen de klachten van [geïntimeerde] en het 
ongeval. Het hof zal de verklaring in tijd beperken tot in elk geval het einde van 
2022.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873

Herroeping, want bedrog

Verzekeraar: Door u worden activiteiten verricht waarvan al jaren bij herhaling 
wordt gesteld dat u deze als gevolg van de door u ervaren beperkingen niet zou 
kunnen, zoals blijkt uit de hierboven vermelde voorbeelden.
• autorijden, zowel overdag als 's nachts binnen en buiten de bebouwde kom en 

op de snelweg over kortere en langere afstanden;
• meerdere activiteiten op dezelfde dag;
• Vakantiereis naar Ibiza;
• gehele zaterdagmiddag zelfstandig in het winkelcentrum van Almere;
• diezelfde avond tot middernacht uit in Den Haag, waar ze zelfstandig met de 

auto naartoe rijdt

Dat staat haaks op de geclaimde beperkingen in concentratie, vasthouden van 
aandacht, meerdere dingen tegelijk doen, extreme vermoeidheid en zeer lage 
belastbaarheid. 
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873

Het Hof:
door betrokkene is een beeld geschetst over haar belastbaarheid en haar 
activiteiten zowel in de procedure als tegenover deskundigen, maar het blijkt 
dat dat beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het gaat om structurele 
en wezenlijke verschillen. Dus is er sprake geweest van bedrog.

De deskundigen en vervolgens het hof zijn uitgegaan van wat betrokkene en 
haar vader hebben verteld. Dat is de basis geweest voor de beslissing van het 
hof. Het hof besluit dan om de procedure te heropenen. 

Het hof doet ook een suggestie voor het vervolg, namelijk dat een nieuw 
onderzoek moet plaatsvinden door dezelfde deskundigen. De kosten daarvan 
zullen wel voor rekening van betrokkene moeten komen.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873

De hoofdregel van het bewijsrecht is eenvoudig: wie zich beroept op 

rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten moet die feiten of 

rechten bewijzen (bewijslast). Lukt dat niet, dan worden de effecten van het 

bewijsrisico ondervonden: de rechter wijst de vordering af.

“Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht…”
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Delta-v (g)een panacee?

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-
objectiveerbare klachten
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Het doel van schaderegeling bij personenschade

Het zou goed zijn als personen die letselschade stellen zo snel en volledig mogelijk 
worden teruggebracht in de situatie waarbij het ongeval wordt weggedacht.

Als er sprake is van een aanrijding met geringe geweldsinwerking, dan is het goed 
om ervan uit te gaan dat langdurige klachten niet zondermeer plausibel zijn; het 
verstandig is voor de eigen gezondheid van lichaam en geest om zo actief mogelijk 
te zijn.

Als dat lukt zijn procedures niet nodig….
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Dank voor de aandacht!

henkvankatwijk@oakadvocaten.nl
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