Enkele praktijkvoorbeelden financieel: Namen en gemeenten aangepast.
Boxtel. Werkende vader, 52 jaar en 2 jonge kinderen, wordt aangereden.
Zware dwarsleasie; jarenlang herstel na veel operaties. Blijvend invalide. Volledige aansprakelijkheid.
Het slachtoffer is zeer hulpbehoeftig. Huishoudelijke hulp (5k). Geavanceerde elektrische rolstoel
(40K). Woningaanpassingen (50K). Vervoersoplossingen (5K). Therapie (25K).
De ge ee te Boxtel zal i het eerste jaar al rui €
.
oete etale .
Boxtel, .
i o ers, krijgt dit jaar € .
aar loopt risi o a
ieu e sla htoffers per jaar.
Bunnik. Vrouw, 37 met jonge kinderen krijgt bedrijfsongeval.
Blijvend letsel aan de benen. Passend nieuw werk is gevonden. Volledige aansprakelijkheid.
Een traplift (11K) en woningaanpassingen (25K) zijn geïndiceerd plus huishoudelijke hulp (5Kpj).
De ge ee te Bu ik etaalt het eerste jaar al € .
, e daar a lij e K per jaar
jaar .
Bu ik, .
i o ers, krijgt dit jaar €
aar loopt risi o a
ieu e sla htoffers per jaar;
Opmeer. Kind van 9 jaar. Aanrijding met auto. Altijd volledige aansprakelijkheid. Blijvend invalide.
Electrische rolstoel, schoolvervoer. Later aanpassingen aan woning, hulp bij huishouden, therapie.
aanpassingen bij hobbies en studie; levenslang transport En vervanging van eea.
Alles voor 60/70 jaar op rekening WMO en ´stilzwijgend´ afgekocht voor de toekomst/het leven.
De gemeente Opmeer betaalt al gau € tot € .
per jaar.
Op eer, .
i o ers, krijgt dit jaar €
aar loopt risi o a 19 nieuwe slachtoffers per jaar.
Amstelveen. Alleenstaande man van 61 wordt aangereden.
Blijvend rugletsel. Raakt aan rolstoel gebonden. Volledige aansprakelijkheid.
Er ontstaat met name een vervoersprobleem. De man was erg mobiel. Reed veel auto in zijn sociale
leven. De WMO-voorziening rollator/scootmobiel en 166 taxikilometers per maand voorzien niet in
zijn wettelijke recht tot compensatie. De rechter willigt verzoek tot aangepaste Opel Combo in (35K).
De ge ee te A stel ee etaalt de ieu e auto à € .
.
A stel ee , .
i o ers, krijgt dit jaar € .
et risi o a
ieu e sla htoffers per jaar.
Baarn. Een alleenstaande dame van 60 wordt aangereden.
Blijvende ernstige beperkingen in mobiliteit en huishouden. Volledige aansprakelijkheid.
Voor de komende 30 jaar wordt huishoudelijke hulp geï di eerd à € .
per jaar.
De ge ee te Baar
oet oor dit e e sla htoffer al €
.
gaa etale .
Baarn, 24.574 inwoners, krijgt dit jaar € .
aar loopt risi o a
ieu e sla htoffers per jaar.
En verder:
Een groot percentage ernstig (25 tot 33%) blijft langer dan 1 jaar of blijvend ernstig belemmerd met
een hulpvraag. Het jaarlijks risico moet je dus verhogen.
Een groot aantal slachtoffers (van bv vóór 1-1-2015) is nu nog niet in het WMO domein in zicht. De
causale gevolgen/belemmeringen tonen zich pas veel later (bv nadat eigen middelen zijn uitgeput).

En daarnaast:
Allee oor u huishoudelijke hulp per eek à €

egrote

ij € .

per jaar.

Alle juridische kosten, gemiddeld per zaak rui € . , o tege de ge ee te (vroeger
verzekeraar) te procederen, moeten hier nog als risico bij worden opgeteld.

