
 

Nieuwsflits, 7 april 2018,  

Thema: Letselschadevergoeding 

Beste FON ingezetene of volger, 

 

Hierbij een persoonlijke introductie van Carolien Jansma van REX Advocaten voor Letselschade en 

Gezondheidsrecht te Wijchen: 

 

 

 

Op 1 februari 2018 hebben de heer Satoer en ik elkaar gesproken. Tijdens dit gesprek is duidelijk 

geworden dat de FON en Rex Advocaten diverse raakvlakken met elkaar hebben, zo vinden wij het 

beide belangrijk dat het individu centraal staat. Vanuit die gedachte willen de FON en Rex Advocaten 

graag een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. 

Rex Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische vraagstukken op het 

gebied van letselschade. Wij kunnen een slachtoffer dat betrokken is geraakt bij een 

verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een mishandeling  de juiste begeleiding 

geven in het ondoorzichtige traject van regels en procedures. Op ons kantoor werken in totaal 6 

advocaten waarvan 4 LSA-advocaten. Dat zijn advocaten die zich vergaand gespecialiseerd hebben in 

letselschadezaken. Daarnaast werken bij ons 2 advocaten op het gebied van gezondheidsrecht en het 

strafrecht.  

Namens Rex Advocaten hopen wij op een vruchtbare samenwerking met de FON. Wij hebben er in 

ieder geval alle vertrouwen in! 

Met vriendelijke groet, 

Carolien Jansma 

Rex Advocaten 

Mochten er vragen zijn dan kun je Carolien bereiken via: Jansma@rex-advocaten.nl. 



 

Foto: 1 februari 2018 te Wijchen. Rechts Carolien Jansma 

Inmiddels volgen wij (FON en REX Advocaten) een casus via optometrist Robert Kock van Kock 

Brilshop. FON kernteam optometrist Johan Schutte heeft veel ervaring met (succesvolle) aanvragen 

van letselschadevergoeding voor functionele oogzorg. Hij heeft een model beschikbaar gesteld (met 

fictieve namen) exclusief voor FON leden. Deze wordt binnenkort exclusief naar alle leden verzonden. 

Dit model is bedoeld voor de tegenpartij waar de schadeclaim ingediend wordt. De cliënt kan contact 

opnemen met REX-advocaten.  

Zorg daarom dat je altijd tijdens het onderzoek vraagt naar de herkomst van de klachten. Indien de 

klachten zijn ontstaan na een ongeval (in de ruimste zin des woord) dan zou letselschadeaanvraag 

immer de moeite waard zijn. Zo zijn er maar liefst rond de 230.000 arbeidsongevallen in Nederland 

per jaar. Tel daarbij op alle sport- en verkeersongevallen en bedenk dat gerichte vraagstelling heel 

nuttig kan zijn ten aanzien van vergoeding voor de bril etcetera. 

 

 



Op haar eigen website zal REX-Advocaten de samenwerking met FON kenbaar maken als volgt: 

 

 

Alle FON leden ontvangen binnenkort van REX-Advocaten de periodieke Letselschade Magazine en 

een brochure hoe te handelen bij een aanvraag voor letselschade. Deze brochure kun je de cliënt 

meegeven. 

 

Met functionele groeten, 

 

Olly Satoer 

Oprichter FON 

www.info-fo.nl 

 

 

 

 

 


