PRAKTISCHE TOE PASSI NG VAN DE LETSELLIJST
Blad 2-4
8 schalen van uitkeringen voor immateriële schade.
Per schaal worden de bepalende factoren vermeld.
Vanaf blad 5
De letsellijst is onderverdeeld:
- in 8 categorieën (bladzijde 6-9)
- naar lichaamsdeel (bladzijde 10-16)

1

Schaal

1
2
550,-

Lichamelijk letsel uit categorie 1
of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf (bijvoorbeeld onzedelijk betasten) zonder
binnendringen, eenmalig, met gering geweld
- bedreiging met mes bij overval
- bedreiging met vuurwapen bij overval, niet rechtstreeks en op afstand

Schaal

Overige factoren:
- minimaal 6 weken ongeschiktheid voor dagtaak
- algeheel herstel
- tijdelijk verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep
mogelijk)

1.400,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal
of lichamelijk letsel uit categorie 2
of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf zonder binnendringen, gedurende kortere periode, met
gering geweld
- onzekerheid over uitslag test besmetting met HIV-virus
- langdurige bedreiging met mes c.q. rechtstreekse bedreiging op
afstand met vuurwapen bij overval
- oppervlakkige snijwonden bij overval
- brandstichting (slachtoffer aanwezig, maar zonder brandwonden)
- stalking
- herhaaldelijk huiselijk geweld (zonder seksueel geweld)
- posttraumatische stress
Overige factoren:
- minimaal 6 weken ongeschiktheid voor dagtaak
- minder dan 3 weken ziekenhuisopname
- algeheel herstel
- tijdelijk verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep
mogelijk)

S chaal

3

2.100,-

Combinaties van factoren uit de lagere scha(a)l(en)
of lichamelijk letsel uit categorie 3
of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf zonder binnendringen, gedurende langere periode
- overval, naar aard en gevolgen ernstiger dan schaal 2
- posttraumatische stress
Overige factoren:
- zie schaal 2, maar gevolgen ernstiger

2

S chaal

4

2.750,-

Combinaties van factoren uit de lagere scha[a]l[en]
of lichamelijk letsel uit categorie 4
of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf zonder binnendringen, gedurende langere periode
- zedenmisdrijf met binnendringen, eenmalig, met gering geweld
- herhaaldelijk huiselijk geweld met seksueel geweld
- rechtstreekse bedreiging met vuurwapen bij overval
- niet-oppervlakkige (steek)wonden bij overval
- posttraumatische stress.
Overige factoren:
- meer dan 3 weken ziekenhuisopname
- langdurige medische behandeling
- maandenlange ongeschiktheid voor dagtaak
- verminderde kans op algeheel herstel
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- langdurig (enig) verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude
beroep moeilijk).

S chaal

5

4.150,-

Combinaties van factoren uit de lagere scha[a]l[en]
of lichamelijk letsel uit categorie 5
of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf met binnendringen
- rechtstreekse bedreiging met vuurwapen van lange duur bij overval
- rechtstreekse bedreiging met vuurwapen bij overval in eigen woning
- schotwonden bij overval
- posttraumatische stress.
Overige factoren:
- meer dan 6 weken ziekenhuisopname
- medische behandeling/revalidatie langer dan 1 jaar
- maandenlange ongeschiktheid voor dagtaak
- geen uitzicht op algeheel herstel
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- langdurig verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep
moeilijk).

3

Schaal

6

5.500,-

Combinaties van factoren uit de lagere scha[a]l[en]
of lichamelijk letsel uit categorie 6
of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf met binnendringen, met verzwarende omstandigheden
(bijvoorbeeld veel geweld, in eigen woning, besmetting met seksueel
overdraagbare aandoening)
- ernstige vorm van posttraumatische stress.

Schaal

Overige factoren:
- meer dan 3 maanden opname in ziekenhuis of psychiatrische kliniek
- medische behandeling/revalidatie langer dan 1 jaar
- maanden- tot jarenlange ongeschiktheid voor dagtaak
- geen uitzicht op algeheel herstel
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- blijvend (enig) verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep
niet of niet volledig mogelijk).

7

8.250,-

Combinaties van factoren uit de lagere scha[a]l[en] of lichamelijk letsel
uit categorie 7 of psychisch letsel ten gevolge van:
- zedenmisdrijf met binnendringen, onder zeer ernstige
omstandigheden, met zeer ernstig lichamelijk letsel
- zeer langdurige niet-stabiele toestand of karakterwijziging.
Overige factoren:
- meer dan 6 maanden opname in ziekenhuis of psychiatrische kliniek
- levenslange medische behandeling en controle
- blijvende ongeschiktheid voor dagtaak
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- blijvend verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep niet
mogelijk).

S chaal

8

9.100,-

Combinaties van factoren uit de lagere scha[a]l[en]
of lichamelijk letsel uit categorie 8
of psychisch letsel ten gevolge van:
- blijvende algehele lichamelijke afhankelijkheid
- blijvende ernstige lichamelijke misvormingen.
Overige factoren:
- blijvende opname in verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
- volledige invaliditeit.

4

LETSE LLIJST
Deze lijst is in 1988/1999 opgesteld en in 2007 herzien door
P. M. A. van der Brugh, arts, medisch adviseur van de Commissie
Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Deze lijst geeft een verdere onderverdeling van het lichamelijke letsel.
Het cijfer dat bij het beschreven letsel staat, verwijst naar de
categorie van de immateriële schade en de bijbehorende
tegemoetkoming. De schaal van de immateriële schade en daarmee
de hoogte van de tegemoetkoming loopt op naarmate het letsel
ernstiger is en /of blijvende gevolgen met zich meebrengt.
Ook een lange(re) behandelduur en de complexiteit van de
behandeling kunnen van invloed zijn op de hoogte van de
tegemoetkoming.
De lichamelijk letsellijst is onderverdeeld:
- naar categorie (bladzijde 6-9)
- naar lichaamsdeel (bladzijde 10-16)

5

I NDE LI NG NAAR CATEGOR I E

Categorie

1

• Lichte hersenschudding met ziekenhuisopname, tenzij uit medische
gegevens blijkt dat de opname gewenst/noodzakelijk was door
overmatig alcoholgebruik en achteraf niet van ander c.q. ernstig letsel
is gebleken.
• Hoofdhuidverwondingen bij vrouwen met kaalheid en/of andere
cosmetische afwijkingen.
• Fracturen van de schedel zonder impressie (d.w.z. verplaatsing van de
fractuurdelen t.o.v. elkaar).
• Tijdelijke gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen (= visus) van
één oog.
• Blijvende substantiële vormverandering van een oorschelp.
• Perforatie van een trommelvlies, waarvoor eenmalige operatieve
behandeling nodig is.
• Perforatie van beide trommelvliezen.
• Fractuur van de neus, in combinatie met operatieve behandeling,
inwendig en/of uitwendig.
• Fractuur van een oogkas, zonder operatieve behandeling.
• Fractuur van een jukbeen, zonder operatieve behandeling.
• Het verlies van één of meer frontale gebitselementen.
• Fractuur van de processus alveolaris (=benige richel van de kaak
waarin de gebitselementen gevat zijn).
• Acceleratie/deceleratie trauma van de halswervelkolom.
• Fractuur van duim of wijsvinger of de bijbehorende
middenhandsbeentjes, niet operatief behandeld, zonder complicaties
en/of afwijkende stand of functiebeperking genezen.
• Peesletsel aan een vinger met blijvend beperkt functieverlies, niet
zijnde duim of wijsvinger.
• Fractuur van een voetwortelbeentje.
• Ribfracturen van meer dan 2 ribben zonder beschadiging van
inwendige organen.
• Fractuur van het borstbeen, zonder complicaties genezen.
• Klaplong (=pneumothorax) zonder drainage behandeld.
• Oppervlakkige messteekverwonding van de buikhuid.
• Wervel(impressie)fractuur zonder verplaatsing van de fractuurdelen
t.o.v. elkaar(dislocatie).
• Ontsierende littekens t.g.v. glas en/of messen.

2

Categorie
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Blijvend verlies van reuk en/of smaak.
Perforatie van een trommelvlies, waarna een blijvend geruis resteert.
Fractuur van een oogkas, met operatieve behandeling.
Fractuur van een jukbeen, met operatieve behandeling*.
Fractuur van een oogkas/jukbeencomplex, zonder operatieve
behandeling.
Fractuur van de onderkaak zonder operatieve behandeling.
Fractuur van de bovenkaak, zonder operatieve behandeling.
Fractuur van een ellepijp (ook wel pareerfractuur) of van het
spaakbeen of een combinatie van beide, zonder operatieve
behandeling.
Polsfractuur, zonder operatieve behandeling.
Fracturen van duim en wijsvinger en/of fracturen van overige vingers,
die operatief zijn behandeld.
Littekens aan een of beide borsten bij vrouwen.
6

• Klaplong behandeld d.m.v. drainage.
• Litteken van de buikhuid na proefoperatie (proeflaparotomie), waarbij
geen inwendig letsel is vastgesteld.
• Leverletsel, incl. gedeeltelijke verwijdering, vastgesteld d.m.v.
laparotomie.
• Fractuur schouderblad.
• Traumatisch geïnduceerde rughernia (hernia nucleï pulposii).
• Wervelfractuur leidend tot langdurig veel klachten, lang (vele
maanden) fysiotherapie, noodzaak tot het dragen van een corset e.d.
• Fracturen van het bekken.
• Fractuur van een knieschijf, niet operatief behandeld.
• Fractuur van een kuitbeen (= fibula).
• Traumatisch geïnduceerde meniscus-laesie, per kijkoperatie
behandeld.
• Fractuur van een scheenbeen (= tibia).
• Fractuur van het hielbeen (= calcaneus).
• Enkelfractuur, niet operatief behandeld
• Ontsierende littekens t.g.v. chemicaliën en/of brandwonden van
beperkt oppervlak.
• Littekens over een groter oppervlak.

Categorie

3

• Zware hersenschudding (= contusio cerebri) zonder
uitvalsverschijnselen.
• Trauma van de oogbol, leidend tot een verhoogde kans op staar
(=cataract) en/of netvliesloslating (=ablatio retinae).
• Perforatie van een trommelvlies met blijvend gedeeltelijk
gehoorverlies in het spraakgebied.
• Fractuur van het oogkas/jukbeencomplex, met operatieve
behandeling*.
• Fractuur van de onderkaak, met operatieve behandeling*.
• Fractuur van de bovenkaak, met operatieve behandeling*.
• Schouder uit de kom (=luxatie) met herstelplaatsing onder narcose
• Plexuslaesie (=zenuwverbinding) met aantasting/uitval van de
gevoelskwaliteit in de arm of hand
• Fractuur van een ellepijp (ook wel pareerfractuur) of van het
spaakbeen of een combinatie van beide, met operatieve behandeling.
• Polsfractuur met operatieve behandeling.
• Bloedvat- en/of zenuwletsel in een arm, leidend tot reconstructieve
operatie(s).
• Fractuur van het opperarmbeen op latere leeftijd, niet operatief
behandeld.
• Zenuwletsel van de hand, leidend tot reconstructieve operatie(s).
• Zenuwletsel (nervus ulnaris), leidend tot een z.g. klauwhand.
• Bloeding in de bortsholte (Hematothorax) behandeld door drainage.
• Spanningspneumothorax.
• Perforatie van maag of darm, vastgesteld per laparotomie.
• Enkelfractuur, operatief behandeld en ongecompliceerd genezen.
• Fractuur van een knieschijf, operatief behandeld.
• Voorste kruisband (knie) ruptuur.
• Fractuur van een scheenbeen in het gewricht (= tibiaplateau).
• Fracturen van kuit- en scheenbeen.
• Bloedvatletsel in de benen, leidend tot reconstructieve operatie(s).
• Zenuwletsel in het been, leidend tot reconstructieve operatie(s).
• Zenuwletsel in het been met blijvende uitval, waarvoor geen
operatieve behandeling mogelijk is.
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Categorie

4

• Aangezichtshuidverwonding met als gevolg een cosmetisch storende
uitval van de zenuw die de aangezichtsspieren bedient
(=facialisparese/paralyse).
• Blijvende gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen aan één oog.
• Traumatisch cataract.
• Geheel functioneel verlies van één oor. Perforatie van een
trommelvlies met blijvend algeheel gehoorverlies in het oor.
• Plexuslaesie met uitval van de grove motoriek.
• Fractuur in/door het ellebooggewricht, met operatieve behandeling.
• Fractuur van het opperarmbeen op jongere leeftijd operatief
behandeld.
• Fracturen of andere traumata van onderarm/hand, leidend tot
beperkte functiestoringen.
• Zenuwletsel (nervus medianus), leidend tot een z.g. predikershand.
• Zenuwletsel (nervus radialis), leidend tot een z.g. dropping hand.
• Verlies of ernstige functiebeperking van duim en/of wijsvinger van de
niet-dominante hand.
• Beschadiging van het hartspierweefsel zonder hemodynamische (=
t.a.v. de bloedsomloop) gevolgen.
• Miltletsel, vastgesteld d.m.v. laparotomie.
• Totale of subtotale verwijdering van de milt.
• Beschadiging van een nier gepaard gaande met functieverlies.
• Fractuur of andere traumata van onderbeen/voet, leidend tot
reflexdystrofie met beperkte klachten.
• Fractuur van dijbeen (femur) met of zonder operatie.
• Fractuur of andere traumata van onderbeen/voet, leidend tot
reflexdystrofie met ernstige of langdurige klachten.
• Fracturen van een dijbeenhals (= heup) met of zonder operatie.

Categorie

5

• Zware hersenschudding met voorbijgaande posttraumatische
epilepsie.
• Totale blijvende uitval van het gezichtsvermogen in één oog
(= functioneel verlies van één oog).
• Functioneel + anatomisch verlies van één oog.
• Plexuslaesie met uitval van grove + fijne motoriek
(vnl. vingerbewegingen).
• Fracturen van spaakbeen en/of ellepijp van de dominante arm/hand,
leidend tot ernstig functieverlies.
• Fracturen of andere traumata van onderarm/hand, leidend tot
ernstige of zeer langdurige functiestoringen.
• Verlies of ernstige functiebeperking van duim of wijsvinger van de
dominante hand.
• Peesletsel met blijvend functieverlies van duim en wijsvinger van de
dominante hand.
• Beschadiging van de hartspier met hemodynamische gevolgen, zich
uitend in bv. verminderde inspanningstolerantie, al of niet
gecombineerd met de noodzaak van levenslange SBE (subacute
bacteriële endocarditis) profylaxe en/of langdurige antistolling.
• Longweefselbeschadiging met daardoor invaliderende beperking van
de longcapaciteit (= inspanningstolerantie).
• Perforatie van de darm met aanleg van een tijdelijk stoma.
• Beschadiging van de urinewegen leidend tot blijvende incontinentie.
• Fractuur van één wervel met dislocatie en operatieve behandeling.
• Fracturen van een dijbeenhals (= heup) met operatie en verlies
onafhankelijkheid.
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Categorie

6
7
8

Categorie Categorie

• Zware hersenschudding met blijvende posttraumatische epilepsie.
• Functioneel + anatomisch verlies van één oog met daarbij ernstige
ontsiering van het gelaat.
• Perforatie van de darm met aanleg van een definitief stoma.
• Beschadiging van de urinewegen leidend tot de aanleg van een
definitief stoma.
• Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen.
• Fracturen van kuit- en/of scheenbeen, leidend tot herhaalde
operatieve ingrepen al of niet gepaard gaande met vertraagde
consolidatie (= aan elkaar groeien van het bot) en/of
pseudoartrosevorming.
• Besmetting met Hepatitis B.
• Besmetting met HIV-virus.

• Organisch-psychosyndroom (= algehele blijvende achteruitgang van
de intellectuele vermogens).
• Functioneel verlies van beide oren of het resterende oor.
• Verlies (van een belangrijk deel) van de dominante arm.
• Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen bij vrouwen,
gepaard gaande met blijvend functieverlies.
• Fracturen van meer dan één wervel en beschadiging van het
ruggenmerg met uitval vanaf borstniveau.

• Functioneel al of niet gecombineerd met het anatomisch verlies van
beide ogen of het functioneel + anatomisch verlies van het
resterende oog (bij een voordien éénogige).
• Dwarslaesie op halsniveau, d.w.z. verlies van gevoel en motoriek
vanaf halsniveau naar beneden.
• Verlies van (belangrijke delen) van beide armen.
• Fracturen van meer dan één wervel en beschadiging van het
ruggenmerg met uitval vanaf halsniveau.
• Onder- en bovenbeenamputatie.

* Het aanbrengen en het verwijderen van osteosynthese-materiaal (=platen,
schroeven e.d.) wordt als 1 operatie aangemerkt.
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I N DE LI NG NAAR LICHAAMSDE E L

1 Hoofdhuidverwondingen bij vrouwen met
kaalheid en/of andere cosmetische
afwijkingen.

4 Blijvende gedeeltelijke uitval van het
gezichtsvermogen van één oog.

1 Fracturen van de schedel zonder
impressie (d.w.z. verplaatsing van de
fractuurdelen t.o.v. elkaar).

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Oog
1 Tijdelijke gedeeltelijke uitval van het
gezichtsvermogen (= visus) van één oog.

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Hoofd/hersenschedel
1 Lichte hersenschudding met
ziekenhuisopname, tenzij uit medische
gegevens blijkt dat de opname
gewenst/noodzakelijk was door overmatig
alcoholgebruik en achteraf niet van ander
c.q. ernstig letsel is gebleken.

3 Trauma van de oogbol, leidend tot een
verhoogde kans op staar (=cataract)
en/of netvliesloslating (=ablatio retinae).

4 Traumatisch cataract.
5 Totale blijvende uitval van het
gezichtsvermogen van één oog
(= functioneel verlies van één oog).

2 Blijvend verlies van reuk en/of smaak.
3 Zware hersenschudding (= contusio
cerebri) zonder uitvalsverschijnselen.
4 Aangezichtshuidverwonding met als
gevolg een cosmetisch storende uitval van
de zenuw die de aangezichtsspieren
bedient (=facialisparese/paralyse).
5 Zware hersenschudding met
voorbijgaande posttraumatische epilepsie.

5 Functioneel + anatomisch verlies van
één oog.
6 Functioneel + anatomisch verlies van één
oog met daarbij ernstige ontsiering van
het gelaat.
8 Functioneel al of niet gecombineerd met
het anatomisch verlies van beide ogen of
het functioneel + anatomisch verlies van
het resterende oog (bij een voordien
éénogige).

6 Zware hersenschudding met blijvende
posttraumatische epilepsie.
7 Organisch-psychosyndroom (= algehele
blijvende achteruitgang van de
intellectuele vermogens).

10

1 Perforatie van een trommelvlies, waarvoor
eenmalige operatieve behandeling nodig is.

Aangezichtsschedel
1 Fractuur van de neus, in combinatie met
operatieve behandeling, inwendig en/of
uitwendig.
DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Gehoor
1 Blijvende substantiële vormverandering
van een oorschelp.

1 Fractuur van een oogkas, zonder
operatieve behandeling.

1 Perforatie van beide trommelvliezen.
2 Perforatie van een trommelvlies, waarna
een blijvend geruis resteert.
3 Perforatie van een trommelvlies met
blijvend gedeeltelijk gehoorverlies in het
spraakgebied.

1 Fractuur van een jukbeen, zonder
operatieve behandeling.
2 Fractuur van een oogkas, met operatieve
behandeling.
2 Fractuur van een jukbeen, met operatieve
behandeling*.

4 Geheel functioneel verlies van één oor.
Perforatie van een trommelvlies met
blijvend algeheel gehoorverlies in het oor.

2 Fractuur van het oogkas/jukbeencomplex,
zonder operatieve behandeling.

7 Functioneel verlies van beide oren of het
resterende oor.

2 Fractuur van de onderkaak zonder
operatieve behandeling.
2 Fractuur van de bovenkaak, zonder
operatieve behandeling.
3 Fractuur van het oogkas/jukbeencomplex,
met operatieve behandeling*.
3 Fractuur van de onderkaak, met
operatieve behandeling*.
3 Fractuur van de bovenkaak, met
operatieve behandeling*.

* Het aanbrengen en het verwijderen van
osteosynthese-materiaal (=platen,
schroeven e.d.) wordt als 1 operatie
aangemerkt.
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1 Fractuur van de processus alveolaris
(=benige richel van de kaak waarin de
gebitselementen gevat zijn).

3 Plexuslaesie (=zenuwverbinding) met
aantasting/uitval van de gevoelskwaliteit
in de arm of hand.

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Hals
1 Acceleratie/deceleratie trauma van de
halswervelkolom.

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Gebit
1 Het verlies van één of meer frontale
gebitselementen.

4 Plexuslaesie met uitval van de grove
motoriek.
5 Plexuslaesie met uitval van grove + fijne
motoriek (vnl. vingerbewegingen).
8 Dwarslaesie op halsniveau, d.w.z. verlies
van gevoel en motoriek vanaf halsniveau
naar beneden.
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2 Polsfractuur, zonder operatieve
behandeling.
3 Schouder uit de kom (=luxatie) met
herstelplaatsing onder narcose.
3 Fractuur van een ellepijp (ook wel
pareerfractuur) of van het spaakbeen of
een combinatie van beide, met operatieve
behandeling.
3 Polsfractuur met operatieve behandeling.
3 Bloedvat- en/of zenuwletsel in een arm,
leidend tot reconstructieve operatie(s).
3 Fractuur van het opperarmbeen op latere
leeftijd, niet operatief behandeld.
4 Fractuur in/door het ellebooggewricht,
met operatieve behandeling.
4 Fractuur van het opperarmbeen op
jongere leeftijd operatief behandeld.
4 Fracturen of andere traumata van
onderarm/hand, leidend tot beperkte
functiestoringen.
5 Fracturen van spaakbeen en/of ellepijp
van de dominante arm/hand, leidend tot
ernstig functieverlies.
5 Fracturen of andere traumata van
onderarm/hand, leidend tot ernstige of
zeer langdurige functiestoringen.

Hand
Bij alle handletsels geldt dat het om
slachtoffers moet gaan waarbij een
eventueel beroep of bezigheid geen
bijzondere handvaardigheid vereist.

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Arm
2 Fractuur van een ellepijp (ook wel
pareerfractuur) of van het spaakbeen of
een combinatie van beide, zonder
operatieve behandeling.

1 Fractuur van duim of wijsvinger of de
bijbehorende middenhandsbeentjes, niet
operatief behandeld, zonder complicaties
en/of afwijkende stand of
functiebeperking genezen.
1 Peesletsel aan een vinger met blijvende
beperkt functieverlies, niet zijnde duim of
wijsvinger.
2 Fracturen van duim en wijsvinger en/of
fracturen van overige vingers, die
operatief zijn behandeld.
3 Zenuwletsel van de hand, leidend tot
reconstructieve operatie(s).
3 Zenuwletsel (nervus ulnaris), leidend tot
een z.g. klauwhand.
4 Zenuwletsel (nervus medianus), leidend
tot een z.g. predikershand.
4 Zenuwletsel (nervus radialis), leidend tot
een z.g. dropping hand.
4 Verlies of ernstige functiebeperking van
duim en/of wijsvinger van de nietdominante hand.
5 Verlies of ernstige functiebeperking van
duim of wijsvinger van de dominante
hand.
4 Peesletsel met blijvend functieverlies van
duim en wijsvinger van de dominante
hand.

7 Verlies van (een belangrijk deel) van de
dominante arm.
8 Verlies van (belangrijke delen) van beide
armen.

13

Buik
1 Oppervlakkige messteekverwonding van
de buikhuid.
DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Borst
1 Ribfracturen van meer dan 2 ribben
zonder beschadiging van inwendige
organen.
1 Fractuur van het borstbeen, zonder
complicaties genezen.

2 Litteken van de buikhuid na proefoperatie
(proeflaparotomie), waarbij geen
inwendig letsel is vastgesteld.

1 Klaplong (=pneumothorax) zonder
drainage behandeld.

2 Leverletsel, incl. gedeeltelijke verwijdering,
vastgesteld d.m.v. laparotomie.

2 Littekens aan een of beide borsten bij
vrouwen.

3 Miltletsel, vastgesteld d.m.v. laparotomie.

3 Bloeding in de bortsholte (Hematothorax)
behandeld door drainage.
2 Klaplong behandeld d.m.v. drainage.
3 Spanningspneumothorax.
4 Beschadiging van het hartspierweefsel
zonder hemodynamische (= t.a.v. de
bloedsomloop) gevolgen.
5 Beschadiging van de hartspier met
hemodynamische gevolgen, zich uitend in
bv. verminderde inspanningstolerantie, al
of niet gecombineerd met de noodzaak
van levenslange SBE (subacute bacteriële
endocarditis) profylaxe en/of langdurige
antistolling.
5 Longweefselbeschadiging met daardoor
invaliderende beperking van de
longcapaciteit (= inspanningstolerantie).

3 Perforatie van maag of darm, vastgesteld
per laparotomie.
4 Totale of subtotale verwijdering van de
milt.
4 Beschadiging van een nier gepaard
gaande met functieverlies.
5 Perforatie van de darm met aanleg van
een tijdelijk stoma.
5 Beschadiging van de urinewegen leidend
tot blijvende incontinentie.
6 Perforatie van de darm met aanleg van
een definitief stoma.
6 Beschadiging van de urinewegen leidend
tot de aanleg van een definitief stoma.
6 Beschadiging van de inwendige
geslachtsorganen.
7 Beschadiging van de inwendige
geslachtsorganen bij vrouwen, gepaard
gaande met blijvend functieverlies.
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Bekken
2 Fracturen van het bekken.
DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Rug
1 Wervel(impressie)fractuur zonder
verplaatsing van de fractuurdelen t.o.v.
elkaar(dislocatie).

4 Fracturen van een dijbeenhals (= heup)
met of zonder operatie.

2 Fractuur schouderblad.
2 Traumatisch geïnduceerde rughernia
(hernia nucleï pulposii).

5 Fracturen van een dijbeenhals (= heup)
met operatie en verlies onafhankelijkheid.

2 Wervelfractuur leidend tot langdurig veel
klachten, lang (vele maanden)
fysiotherapie, noodzaak tot het dragen van
een corset e.d.
5 Fractuur van één wervel met dislocatie en
operatieve behandeling.
7 Fracturen van meer dan één wervel en
beschadiging van het ruggenmerg met
uitval vanaf borstniveau.
8 Fracturen van meer dan één wervel en
beschadiging van het ruggenmerg met
uitval vanaf halsniveau.
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2 Fractuur van een knieschijf, niet operatief
behandeld.
2 Fractuur van een kuitbeen (= fibula).

Algemeen letsel
1 Ontsierende littekens t.g.v. glas en/of
messen.
DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

DEZE CIJFERS VERWIJZEN NAAR DE CATEGORIEËN

Been en voet
1 Fractuur van een voetwortelbeentje.

2 Ontsierende littekens t.g.v. chemicaliën
en/of brandwonden van beperkt
oppervlak.
Littekens over een groter oppervlak.

2 Traumatisch geïnduceerde meniscuslaesie, per kijkoperatie behandeld.

6 Besmetting met Hepatitis B.

2 Fractuur van een scheenbeen (= tibia).

6 Besmetting met HIV-virus.

2 Fractuur van het hielbeen (= calcaneus).
2 Enkelfractuur, niet operatief behandeld.
3 Enkelfractuur, operatief behandeld en
ongecompliceerd genezen.
3 Fractuur van een knieschijf, operatief
behandeld.
3 Voorste kruisband (knie) ruptuur.
3 Fractuur van een scheenbeen in het
gewricht (= tibiaplateau).
3 Fracturen van kuit- en scheenbeen.
3 Bloedvatletsel in de benen, leidend tot
reconstructieve operatie(s).
3 Zenuwletsel in het been, leidend tot
reconstructieve operatie(s).
3 Zenuwletsel in het been met blijvende
uitval, waarvoor geen operatieve
behandeling mogelijk is.
4 Fractuur of andere traumata van
onderbeen/voet, leidend tot reflexdystrofie
met beperkte klachten.
4 Fractuur van dijbeen (femur) met of
zonder operatie.
4 Fractuur of andere traumata van
onderbeen/voet, leidend tot reflexdystrofie
met ernstige of langdurige klachten.
6 Fracturen van kuit- en/of scheenbeen,
leidend tot herhaalde operatieve ingrepen
al of niet gepaard gaande met vertraagde
consolidatie (= aan elkaar groeien van het
bot) en/of pseudoartrosevorming.
6 Onder- en bovenbeenamputatie.
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Aan de gebruikers van dit boekje
Slachtoffers van een opzettelijk gepleegd
geweldsmisdrijf, die daardoor ernstig
(lichamelijk en/of geestelijk) letsel
hebben opgelopen en die voor het
overige aan alle wettelijke vereisten
voldoen, kunnen bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven in aanmerking
komen voor een uitkering wegens
(im)materiële schade.
De uitkering voor immateriële schade is
in categorieën (schalen) onderverdeeld.
Deze schalen, die zich gedurende het
dertigjarige bestaan van het
Schadefonds hebben ontwikkeld tot wat
zij nu zijn, zijn door het Schadefonds in
nauwe samenwerking met haar medisch
adviseurs recent opnieuw vastgesteld.
Hierbij is nog meer nuance dan voorheen
aangebracht.

Dit boekje is uitdrukkelijk geen overzicht
waarin u opzoekt op welk bedrag u
aanspraak kunt maken. Het geeft u
slechts een indicatie welke uitkering bij
welk letsel hoort. Hierbij spelen bij de
feitelijke uitkering diverse factoren een
rol: de belangrijkste is aard en ernst van
het letsel.
Andere factoren die een rol spelen bij het
bepalen van de hoogte van de uitkering
wegens immateriële schade zijn
bijvoorbeeld de persoonskenmerken van
het slachtoffer (zoals leeftijd), de
individuele omstandigheden (zoals het
verlies van een baan, niet langer een
hobby kunnen uitoefenen, al eerder
slachtoffer geweest zijn van een
geweldsmisdrijf),
de omstandigheden waaronder het
misdrijf heeft plaatsgevonden
(bijvoorbeeld thuis, binnen een relatie)
en de directe gevolgen van het letsel
(hevige pijn, lange duur van herstel, lang
verblijf in het ziekenhuis en/of
verpleeghuis).
Dit boekje is bedoeld om inzicht te geven
in hoe het Schadefonds de hoogte van de
immateriële schade vaststelt. Daarbij is
het Schadefonds gebonden aan een
maximumbedrag en dat is voor de
immateriële schade 5 9.100,00.
Een vergelijking tussen de bedragen in
dit boekje en de bedragen die door de
(civiele) rechter worden toegekend gaat
vaak niet op. De (civiele) rechter is
namelijk niet aan een maximum
gebonden.
Rijswijk, november 2007
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