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Dit is de 23ste elektronische nieuwsbrief (3rd jaargang, Nr.3) van het Adviescomité voor
eisers (CAC) in het schadevergoedingsplan opgesteld door de Dow Corning
regelingsinstantie. U ontvangt een kopie van deze nieuwsbrief omdat U eerder heeft
aangegeven om op onze mailinglijst te willen voorkomen. Indien U Uw abonnement op
deze nieuwsbrief wilt opzeggen of als U een reactie op deze nieuwsbrief wilt geven,
schrijft U dan een e-mail naar: info@tortcomm.org. Gelieve geen antwoord te sturen op
bovenstaande mail door op de knop “Beantwoorden” te drukken! Gebruik alsjeblieft het
e-mail adres: info@tortcomm.org.
LET OP! De CAC wil graag antwoord geven op al Uw vragen, maar voordat U ons
Uw vraag gaat sturen, vragen wij U eerst contact op te nemen met de
Klantenservice voor schadeclaims op het gratis telefoonnummer (866-874-6099) of
per e-mail naar info@sfdct.com. Wij willen ons bij voorbaat verontschuldigen voor
alle mogelijke vertragingen van onze kant in beantwoording van Uw telefonische
of schriftelijke verzoeken. Deze komen nog steeds in grote getale binnen, en wij
doen ons best om al Uw vragen en verzoeken naar ieders tevredenheid te
beantwoorden.
Verzoeken voor kopieën van claimformulieren of vragen over the status van Uw
claim kunnen naar het vereffeningskantoor op info@sfdct.com gestuurd worden
of U kunt ze bellen op 866-874-6099.

Deze nieuwsbrief dekt slechts enkele van de onderwerpen waar de CAC constant
aan werkt om tot een resolutie te brengen. Als een onderwerp hier niet wordt
vernoemd, dan wil dat zeggen dat er niets nieuws hierover te vermelden is sinds
de laatste nieuwsbrief van february 2006. Wij verwachten een meer gedetailleerde
nieuwsbrief te versturen in april 2006.
1. VOORSTEL VOOR VERLENGING VAN UITERSTE DATUM VOOR
HERSTEL VAN TEKORTKOMINGEN AAN HET GERECHT GESTUURD
Zoals wij reeds vermeldden in onze laatste nieuwsbrief, zijn alle data om tekortkomingen
te herstellen, verschoven tot 17 april 2006. Dow Corning heeft ermee ingestemd om de
uiterste datum, voor nog een uitstel voor het herstel van tekortkomingen, te verschuiven
naar 17 juli 2006. Een voorstel met betrekking tot deze kwestie is naar het gerecht
gestuurd, maar is nog niet getekend of geaccepteerd op het moment dat deze
nieuwsbrief werd samengesteld. Zo gauw wij weten of dit uitstel wordt goedgekeurd
door het gerecht, dan zullen wij het U laten weten op de website www.tortcomm.org.
Houdt er alsjeblieft rekening mee dat dit geen uitstel is voor de uiterste datum van
1 juni 2006 voor het inzenden van claimformulieren voor scheuring, Klasse 7 en
Klasse 9 / 10. Op dit moment moeten alle claimformulieren voor de scheuring van
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een Dow Corning silicone gel borst implantaat voor 1 juni 2006 in het bezit zijn
van SF-DCT. Deze voorgestelde verlenging is alleen voor die personen die een
tekortkoming hebben ontvangen in hun geëvalueerde claim, en wiens uiterste
datum om een tekortkoming recht te zetten op of voor 16 juli 2006 valt.
2. TEKORTKOMINGEN IN HET BEWIJS VAN SCHEURING
Het vereffeningskantoor doet een her-evaluatie van eerdere afgewezen claims voor
scheurvergoeding die afgekeurd waren voor “zwetend gel” en/of “lekkage”, om te
beoordelen of deze claims goedgekeurd hadden moeten worden. Dit proces is
momenteel aangaande. Ondertussen kunt U misschien beter wachten op een brief van
de SF-DCT met betrekking tot het resultaat van deze her-evaluatie. Wanneer wij ervan
op de hoogte gebracht worden dat de her-evaluatie voltooid is, zullen wij het U laten
weten. Als U binnen een redelijke tijd nog steeds niets gehoord heeft, en U meent dat U
bewijs heeft voor zwetend gel en/of lekkage, dan kunt U een her-evaluatie en/of een
fouten herstel aanvragen.
De SF-DCT heeft ons laten weten dat, als de enigste referentie voor de toestand van
een implantaat vermeldt dat er zwetend gel is, deze niet voldoende is voor een
scheurvergoeding. Als er bijkomende verklaringen zijn in een operatie- of pathologisch
rapport die scheuring ondersteunen, dan is de referentie tot “zwetend gel” niet
doorslaggevend.
3. KLASSE 7 “FORMULIER VOOR BUNDELEN “ BESCHIKBAAR
In de laatste nieuwsbrief deelden wij U mede dat het “Klasse 7 formulier voor bundelen”
beschikbaar was; Echter, kort daarna kwam er een probleem met het formulier naar
boven en werd het niet op de website geplaatst. Het probleem is nu verholpen. U kunt
het formulier downloaden op de SF-DCT website of op de CAC website
(www.tortcomm.org – klik op “Other Downloads”).
4. NIEUWE LIJST VAN DOKTERS DIE DOW CORNING
IMPLANTATEN HEBBEN GEBRUIKT IS NU BESCHIKBAAR

BORST

Het vereffeningskantoor heeft de lijst van dokters die Dow Corning borst implantaten
hebben gebruikt, en die een bevestigende verklaring hiervoor hebben ingestuurd,
vernieuwd. Check de SF-DCT website (www.sfdct.com) voor een complete lijst. Als Uw
implanterende dokter op deze lijst voorkomt, en U heeft enige informatie dat U
geimplanteerd was door deze dokter, dan kunt U deze bevestigende verklaring “lenen”
en gebruiken om Uw bewijs van fabrikant te helpen ondersteunen.
5. HET VEREFFENINGSKANTOOR EN HET ADVIESCOMITÉ VOOR EISERS
ONDERZOEKEN NIET-BEWERKTE DOW CORNING DOSSIERS VOOR
DOCUMENTEN DIE BRUIKBAAR KUNNEN ZIJN VOOR BEWIJS VAN
CLAIMS
Het vereffeningskantoor en de CAC zijn laatst begonnen met het onderzoeken van nietbewerkte dossiers in het bezit van Dow Corning om te zien of er medische documenten
of andere informatie tussen zat die gebruikt kon worden ter ondersteuning van eisers’
claims. Dit proces is nog steeds aangaande, maar voor verschillende eisers zijn er
reeds medische documenten gelocaliseerd die als bewijs van fabrikant of als bewijs voor
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scheurvergoeding kunnen dienen. Om te zien of Uw documenten zijn gelocaliseerd kunt
U contact opnemen met het bijstandprogramma voor claims (CAP) na 15 April 2006 op
het gratis nummer: 866-874-6099 en laat hen weten welke formulieren U zoekt. De SFDCT zal Uw aanvraag onderzoeken en zal U een antwoord verschaffen. Ondertussen is
het belangrijk dat U Uw bewijs van fabrikant en Uw scheurvergoeding claims instuurt,
zodat ze zijn ontvangen voor 1 juni 2006. (Zelfs als U op dat moment geen geschreven
bewijs heeft, kunt U op Uw claimformulier een aantekening maken dat U graag heeft dat
SF-DCT onderzoekt of er eventuele bijkomende documenten zijn in de dossiers van
Dow Corning).
6. HET GERECHT KEURT BEVEL GOED AANGAANDE LATE EISERS
Op de 21ste maart 2006, heeft het gerecht 3 bevels goedgekeurd en ondertekend met
betrekking tot claims die eerder als laat geclassificeerd waren. Kopieën van deze bevels
kunt U op de CAC website vinden onder “Court Orders”. De CAC en Dow Corning
hebben additionele schemas voorgesteld aan het gerecht omtrent late claims die zijn
aangevochten, b.v. waar een van de partijen er niet mee akkoord ging met betrekking tot
het laat classificeren. Late claims zijn niet hetzelfde als de “intentiebericht” claims, welke
momenteel “on hold” blijven, in afwachting van de uitslag van de intentiebericht enquete.
Als U een late eiser bent, of U vertegenwoordigt een late eiser, kijk dan alsjeblieft
regelmatig naar de CAC website om te zien wanneer de bevels worden goedgekeurd en
ondertekend door het gerecht. (let op! Late eisers betekent eisers die geen bewijs van
claim of een intentiebericht formulier hebben opgestuurd voor de deadlines (b.v. 15
januari 1997, 30 november 1999 of 30 augustus 2004). Dit geldt niet voor
claimformulieren die ingestuurd zijn voor een toelage.
7. BIJGEWERKTE CLAIMS BETALINGEN
Van 1 juni 2004 (de doeltreffende datum) t/m 28 februari 2006, heeft het
vereffeningskantoor een totaalbedrag van $ 532.774.553 miljoen dollars uitbetaald aan
Klasse 5, Klasse 6.1 en 6.2 eisers (Dow Corning borst implantaat eisers). De grootste
groep van uitbetalingen is aan Klasse 5 (USA) eisers. Het reorganisatieplan heeft
bepaald dat Dow Corning verplicht is om een contante waarde van de verwachte
nettokasstroom, in een bedrag van tot $ 2.35 biljoen dollars uit te betalen over de
volgende 15 jaar. Basisbetalingen worden momenteeel uitbetaald aan goedgekeurde
claims, premiebetalingen zijn momenteel echter nog niet gemachtigd.
Hieronder volgen enkele data met betrekking tot het behandelen van Klasse 5 eisers
(U.S. Dow Corning borst implantaten) t/m 28 februari 2006;
89% goedkeuring percentage voor bewijs van fabrikant
70% goedkeuring percentage voor scheurvergoeding claims
12% goedkeuring percentage voor scheurvergoeding claims met medische
contra-indicatie
99% goedkeuring percentage voor explantatievergoeding claims
Explantatie-, scheur- en ziektevergoeding claims worden alleen geëvalueerd als U reeds
heeft bewezen dat U Dow Corning borst implantaten heeft. Om dit te doen moet U het
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bewijs van fabrikant formulier (het formulier met de blauwe rand) insturen, samen met al
Uw ondersteunende documenten.
ALLEEN KLASSE 5, 6.1 EN 6.2
(DOW CORNING BORST IMPLANTATEN EISERS)
Claim Categorie
Versnelde vergoeding
Explantatie
Explantatie bijstand
Verhoogde explantatie (6.2)
Scheurvergoeding
Ziektevergoeding optie 1
Ziektevergoeding optie 2
Total

Hoeveelheid uitbetaalde
claims t/m februari 2006
10,414
19,598
169
11
13,639
8,736
221
52,788

Totaal uitbetaalde bedrag
t/m februari 2006
$ 19,886,775.76
$ 96,071,794.89
$
650,409.79
$
33,000.00
$ 268,947,897.23
$ 123,539,711.60
$ 23,644,963.80
$ 532,774,553.20

KLASSE 7
(SILICONE MATERIAAL MET BETREKKING TOT GEL EISERS)
Claim
Aantal
Aantal
Categorie ingevulde
geëvalueerde
formulieren bewijs van
fabrikant
claims
Bewijs
van
fabrikant

33,869

Aantal
goedgekeurde
bewijs van
fabrikant
claims

Aantal
claims die
versnelde
vergoeding
hebben
aangevraagd

Aantal claims die
ziektevergoeding
hebben
aangevraagd

3,128

18,383

16,486

5,952

KLASSE 9, 10.1 EN 10.2
(ANDERE PRODUKTEN VAN DOW CORNING)
Claim Categorie

Bewijs van
fabrikant
Versnelde
vergoeding
Scheurvergoeding
Ontstekingsreaktie
van vreemd
lichaam
Foutieve
implantaten
Verhoogde TMJ

Aantal
Aantal
ingevulde
geëvalueerde
formulieren bewijs van
fabrikant
claims

Aantal
goedgekeurde
bewijs van
fabrikant
claims

Aantal
claims
geëvalueerd
voor
vergoeding

Aantal
claims
goedgekeurd
voor
vergoeding

4,119

2,988

1,287

N/A

N/A

2,148
60

1,156
N/A

694
49

N/A
38

694
7

846

N/A

240

186

66

1,251

N/A

363

293

17

647

N/A

137

97
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De grootste groep van tekortkomingen in de andere producten fonds, is dat eisers geen
acceptabel bewijs hebben ingestuurd dat zij een in aanmerking komend ander product
hebben dat vervaardigd is door Dow Corning.
8. UITERSTE DATA VOOR INZENDING VAN CLAIMS
Wij vragen U om uiterste data voor inzending van claims alvast in Uw agenda te zetten.
Vergeet niet dat voor de meeste van deze uiterste data geldt, dat Uw claim voor deze
datum ontvangen moet zijn. Stuur daarom Uw formulieren zo spoedig mogelijk in zodat
zij voor de onderstaande data in ons bezit zijn. Als Uw claim voor of op de betrokken
datum niet in ons bezit is, betekent dit dat het niet is toegestaan dat U later nog een
claim maakt. B.V. als U geen scheurvergoeding claim aanvraagt voor 1 juni 2006, en U
ontdekt in 2008 dat U een scheur heeft, dan kunt U geen scheurvergoeding claim meer
aanvragen. Het zal op dat moment afgekeurd worden.

Uiterste datum
1 juni, 2006
1 juni, 2006

1 juni, 2006

1 juni, 2007
2 juni, 2014
3 juni, 2019

Voor claimcategorie:
Uiterste datum voor scheurvergoeding claim
voor klassen 5, 6.1 en 6.2
Uiterste datum voor claim voor silicone
materiaal met betrekking tot gel, klasse 7.
Alle claims voor ziektevergoeding of versnelde
vergoeding moeten voor deze datum
ontvangen zijn. Het fonds sluit dan definitief en
geen nieuwe claims worden na deze datum
aanvaardt.
Uiterste datum voor claim voor alle andere in
aanmerking komende producten, klassen 9,
10.1 en 10.2. Alle claims voor versnelde
vergoeding of voor een medische conditie,
moeten voor deze datum ontvangen zijn. Het
fonds sluit dan definitief en geen nieuwe
claims worden na deze datum aanvaardt.
Uiterste datum voor claim voor versnelde
vergoeding, klassen 5, 6.1 and 6.2
Uiterste datum voor claim voor explantatie
voor klassen 5, 6.1 and 6.2
Uiterste datum voor claim voor
ziektevergoeding voor klassen 5, 6.1 and 6.2

Uiterste datum voor tekortkoming (deficiency) / rechtzetten van tekortkoming
Als U een status brief heeft ontvangen van het vereffeningskantoor waarin staat dat U
een tekortkoming in Uw claim aanvraag heeft, willen wij U erop attenderen dat er
meestal zeer korte deadlines zijn voorgeschreven om tekortkomingen recht te zetten.
De uiterste data zijn als volgt;
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Voor claimcategorie:
Bewijs van fabrikant

Explantatie
Scheur
Medische conditie
(klasse 9, 10.1 and 10.2)
Ziekte

Uiterste datum om tekortkoming recht te
zetten
Geen uiterste datum, Uw claim wordt echter niet
geëvalueerd op explantatie, scheur, medische
conditie of ziekte, totdat wij aanneembaar bewijs
hebben van een in aanmerking komend
implantaat
6 maanden na de datum van de status brief
6 maanden na de datum van de status brief
6 maanden na de datum van de status brief
1 jaar na de datum van de status brief

Indien u eerdere uitgaven van CAC elektronische nieuwsbrieven wilt lezen, kunt u ze
vinden op onze website als u op “Elektronische nieuwsbrief” klikt. Wij raden u aan om
regelmatig de CAC website te bezoeken op: (www.tortcomm.org). Daar kunt u relevante
documenten downloaden of bekijken en nieuwste updates en informatie lezen. Indien u
in contact wenst te komen met de CAC, stuur dan een e-mail naar: info@tortcomm.org
of een brief naar ons nieuwe Postbus adres:
Claimants’ Advisory Committee
P.O. Box 665
St. Marys, Ohio 45885
NOTITIE: Op dit document berust copyright. Het mag op geen enkele website
worden gepubliceerd zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van het Adviescomité voor de Eisers.
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