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In deze tweede nieuwsbrief van 2013 vertelt een voormalig cliënte 
weer haar verhaal. Op deze wijze probeert Beer advocaten 
voormalige cliënten een podium te bieden om te vertellen wat ze 
na afsluiting van hun zaak op het hart ligt. In dit interview doet Nelli 
Cooman, één van Nederlands bekendste atletes, haar verhaal. 
Cooman is drie keer slachtoffer geweest van een zogenaamde 
kop-staartbotsing. Ook wordt stilgestaan bij de uitreiking van 
de prestigieuze PIV-Giraffe Award 2013 die aan Josée van de 
Laar is uitgereikt en de vrijblijvende inloopspreekuren van Beer 
advocaten. Verder is er aandacht voor de spraakmakende “coma-
zaak”, waarbij een coma-patiënt een smartengeldvergoeding 
toegewezen heeft gekregen en een nadere kennismaking met 
twee nieuwe medewerkers.

U meldt zich af of aan voor deze nieuwsbrief via
nieuwsbrief@beeradvocaten.nl. 

Inhoud nieuwsbrief, 3 april 2013
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Nelli Cooman (48) is een van Nederlands bekendste atletes. Twee 
keer werd zij wereldkampioen, zes keer Europees kampioen en 
19 keer nationaal kampioen atletiek. Nog steeds is zij Nederlands 
recordhoudster op de 60 en 100 meter. Een sporter in hart en 
nieren. Drie keer kreeg zij een auto-ongeluk. Drie keer een kop-
staartbotsing met als gevolg een whiplash. Zij wordt sindsdien 
geteisterd door hoofdpijn. Het gevoel of een strakke band je hoofd 
in een stalen greep houdt, je verlamt, je daardoor slecht kunt zien, 
je vrijwel niets kunt doen. Dankzij de enorme discipline die zij heeft 
opgebouwd in de sport, trotseert zij haar pijngrens om voor man 
en kind dagelijks te koken en een zo normaal mogelijk leven te 
leiden. Lees hier het volledige interview met Nelli Cooman. 

‘Je kunt met alles leren leven’ 
Interview met Nelli Cooman
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Op 22 maart 2013 heeft op de PIV Jaarconferentie voor 
de vijfde keer de uitreiking van de PIV Letselschade Award 
plaatsgevonden. De prijs is bestemd voor een persoon of instelling 
die zich op een buitengewone wijze voor de ontwikkeling van 
de letselschadebranche heeft ingezet en op deze manier “de 
nek heeft uitgestoken”, vandaar de naam PIV-Giraffe. Eerdere 
winnaars zijn onder meer prof. Arno Akkermans (Vrije Universiteit 
van Amsterdam) en de rechtbank ‘s-Gravenhage. 

Josée van de Laar (foto) heeft dit jaar de prestigieuze PIV-Giraffe 
2013 tijdens de PIV Jaarconferentie in ontvangst mogen nemen. 
Josée is ruim twintig jaar advocaat en daarnaast de laatste jaren 
werkzaam als een van de meest succesvolle mediators binnen 
de letselschadebranche. Zij heeft de prijs uitgereikt gekregen 
wegens haar inzet en leidende rol als mediator binnen de 
letselschadepraktijk.

Josée van de Laar wint PIV-Giraffe 2013
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Geen zin of tijd om de nieuwsbrieven van Beer advocaten af te 
wachten? Volg Beer advocaten via Twitter en blijf continu op de 
hoogte van relevant nieuws met betrekking tot personenschade. 
‘Follower’ worden kan via http://twitter.com/#!/Beer_advocaten. 
Volg ook de advocaten Bojan Dekker, Geertruid van Wassenaer, 
Christa Wijnakker en Veeru Mewa van Beer advocaten voor meer 
tweets op het rechtsgebied personenschade.

Beer advocaten op Twitter

Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen 
slachtoffers van personenschade vrijblijvend vragen voorleggen 
aan dienstdoende advocaten. Een afspraak maken is niet nodig. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op donderdag 4 april en 2 mei 
2013 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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De 16-jarige Daniël wordt op een zaterdagmiddag door een vriend 
uitgenodigd om een stukje te gaan rijden in diens nieuwe auto. De 
bestuurder trapt het gaspedaal diep in. De auto bereikt snelheden van 
180 kilometer per uur op een weg waar 80 mag worden gereden. Als 
het hevig begint te regenen, raakt de auto in een slip. Het voertuig 
schampt drie bomen en komt tegen een vierde boom tot stilstand. 
De bestuurder en de bijrijder zijn op slag dood. Daniël loopt ernstig 
hersenletsel op. Sinds het ongeval ligt hij in coma.

De aansprakelijke verzekeraar weigert aan Daniël smartengeld te 
vergoeden; hij is zich immers niet bewust van zijn letsel. Dan heeft 
een vergoeding voor pijn en verdriet geen zin, aldus de verzekeraar. 
De rechtbank is het niet eens met de verzekeraar. De functie van 
smartengeld is volgens de rechtbank niet beperkt tot het compenseren 
van leed, maar het gaat ook om genoegdoening en om afkeuring en 
veroordeling van het gedrag van de bestuurder. De rechtbank oordeelt 
dat het in strijd is met de menselijke waardigheid om in een geval als 
dit het slachtoffer het recht op smartengeld te ontzeggen. De rechtbank 
wijst Daniël een smartengeld toe van € 100.000,-. Het vonnis leest u 
hier.

Deze uitspraak is uniek. In de eerste plaats laat deze zien dat het bij 
smartengeld niet alleen gaat om vergoeding van leed, maar ook om 
de bescherming van alles wat iemand tot ‘mens’ maakt. In de tweede 
plaats is het toegewezen bedrag opvallend hoog, zeker als men 
dat vergelijkt met het algemene niveau van het smartengeld in ons 
land. De rechtbank onderbouwt dat door te wijzen naar uitspraken uit 
omringende landen als Engeland en Duitsland, waar het smartengeld 
dubbel zo hoog is als in ons land. 

De belangen van Daniël worden behartigd door August Van (foto). Voor 
nadere vragen kunt u zich wenden tot hem via van@beeradvocaten.nl

Coma-patiënt heeft recht op smartengeld
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“Recht, gezondheid en de zorg hebben mij altijd geboeid. Als 
ziekenhuisadvocaat heb ik de zorgwereld van binnenuit goed leren 
kennen. Toch miste ik iets. Na op verschillende rechtsterreinen 
actief te zijn geweest voelde de letselschadepraktijk voor mij als 
thuiskomen. De combinatie van juridische scherpte en medische 
inhoud past heel goed bij mij. Dat geldt nog meer voor de rol die 
ik als letselschadeadvocaat heb: slachtoffers bijstaan door hun 
verhaal tot de bodem uit te zoeken, ze een positie en een stem te 
geven en voor ze te vechten als dat nodig is. Beer is het kantoor 
waar dat kan: gespecialiseerd, gedreven en met een bijzondere 
samenwerking met onze medisch adviseurs. Dat maakt net het 
verschil. Weten waar je het over hebt en waar je het voor doet, 
daar ga ik voor.” 

Introductie nieuwe advocaten:
Ingrid Morrema (1975)
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“Door mijn promotieonderzoek dat ik heb verricht naar de 
aansprakelijkheid voor letselschade door blootstelling aan 
asbest, realiseerde ik mij dat je als advocaat daadwerkelijk het 
verschil kunt maken voor slachtoffers. Beer advocaten is binnen 
Nederland bij uitstek het kantoor waar dit verschil gemaakt kan 
worden. De stap van wetenschap naar advocatuur was dan voor 
mij ook snel gemaakt. Slachtoffers moeten het opnemen tegen 
grote verzekeringsmaatschappen en daarbij opboksen tegen een 
arsenaal aan bureaucratische regelgeving. Als slachtofferadvocaat 
plaats ik het belang van mijn cliënt op de voorgrond. Hierbij streef 
ik te allen tijde naar oplossingen die recht doen aan de zwakkere 
positie waarin mijn cliënt - ongevraagd - is komen te verkeren.”  

Faro Sobczak (1985)
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen
met medewerking van

Nelli Cooman

Interview
Angela A.M. van Leeuwen

Vormgeving
Alban K. Bras

Redactie
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Eindredactie
Veeru Mewa

         Colofon
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