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Over De Letselschade Raad
De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade ver
groten. Als netwerkorganisatie voor alle partijen die actief zijn op het gebied van letselschade, staat 
De Letselschade Raad voor:
• Kennisuitwisseling en meningsvorming
• Vergroting van het inzicht in elkaars standpunten 
• Tijdige signalering van knelpunten, gezamenlijke uitwerking, concretisering van verandering en 

verbetering in het belang van het slachtoffer.

Binnen de Raad werken belangen, beroeps en koepelorganisaties samen aan verbetering van 
de schaderegeling. Daarbij plaatsen zij het belang van mensen met letselschade voorop. Respect, 
openheid en overleg zijn kernbegrippen. Mede hierdoor kan secundaire victimisatie (het ‘opnieuw 
slachtoffer worden’ van het proces) worden voorkomen.

De Letselschade Raad ontwikkelt gedragscodes en richtlijnen voor de vergoeding van schade en 
verzorgt voorlichting, bemiddeling en training voor marktpartijen. Mensen met letselschade kunnen 
bij de Raad terecht voor informatie, advies en praktische hulp.

In het Platformoverleg van De Letselschade Raad zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:
• ANWB
• Slachtofferhulp Nederland
• Verbond van Verzekeraars (wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraars, medische aansprakelijk

heidsverzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars)
• NIVRE (registerexperts)
• NIS (letselschaderegelaars)
• GAV (medisch adviseurs)
• NVvA (arbeidsdeskundigen)

Toehoorders bij het Platformoverleg zijn:
• Ministerie van Veiligheid & Justitie
• Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
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Voorwoord:  
In een hogere versnelling

Door mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad

Samenwerken aan een vlotte en soepele regeling van letselschadezaken en een zorgvuldige 
omgang met medische incidenten. In de kern is dat de missie van De Letselschade Raad. Mensen 
met letselschade staan centraal. In hun belang streeft de Raad naar duidelijkheid, transparantie en 
een grotere mate van voorspelbaarheid. De Raad ontwikkelt concrete instrumenten, richtlijnen en 
gedragscodes, om alle partijen meer greep te geven op de letselschadeafwikkeling.

Het Register GBL kan worden geraadpleegd om te zien welke organisaties de gedragscode onder
schrijven en zich bij De Letselschade Raad hebben aangesloten. In samenwerking met de aange
sloten organisaties is veel goeds tot stand gekomen. Onder de paraplu van De Letselschade Raad 
zijn professionals open en respectvol in dialoog met elkaar. Het begrip voor de standpunten en 
belangen van ‘de andere partij’ is toegenomen. Steeds eenvoudiger blijkt het om misvattingen en 
misstanden te verhelpen.

De Raad streeft naar eenzelfde cultuurverandering waar het gaat om de reactie op medische 
incidenten. Willen we het werkelijk goed regelen voor mensen met letsel na een medisch incident, 
dan moeten zorgsector en letselschadebranche afstemmen en samenwerken. De Gedragscode 
Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) is vanuit 
dat besef opgesteld.

Verheugd constateer ik dat allerlei ontwikkelingen in het verslagjaar overschakelden naar een 
 hogere versnelling. Dit geldt voor de contacten met de zorgsector, voor de activiteiten op het ge
bied van normering, voor de invloed van De Letselschade Raad

Sinds begin 2014 subsidieert het ministerie van VWS de activiteiten van De Letselschade Raad 
gericht op de invoering van de GOMA. In rap tempo wordt de Raad een vertrouwde naam in de 
zieken huiswereld. Bijvoorbeeld juristen en klachtenfunctionarissen weten De Letselschade Raad 
steeds beter te vinden. Helaas vertaalt de toegenomen bekendheid zich nog nauwelijks in inschrij
vingen in het Register GOMA. Dat is jammer, want via het Register ontstaat een directe band tussen 
zorgaanbieders en De Letselschade Raad. Zorgaanbieders krijgen zodoende toegang tot het over
legplatform en inbreng in het beleid van de Raad. Voor alle partijen valt hier veel te winnen.

Op het gebied van normering is eveneens een versnelling zichtbaar. Dankzij De Letselschade Richt
lijnen is er minder discussie over schadevergoedingen. Marktpartijen hebben het goede voorbeeld 
gevolgd en ontplooien zelf initiatieven. Daarbij wenden ze zich tot De Letselschade Raad voor erken
ning en inbedding. Een voorbeeld is het Rekenmodel Overlijdensschade van de breed samen gestelde 
Denktank Overlijdensschade. In de nazomer heeft de Werkgroep Normering in hoog tempo een be
geleidende conceptrichtlijn ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is ook de Procesgang Zwaar Letsel. Het 
Verbond van Verzekeraars geeft hierin nader invulling aan de werkwijze volgens de GBL. Dit gebeurt 
 in het belang van mensen met zwaar letsel  nog strikter dan de gedragscode voorstaat.

Bij de overheid en in de politiek stijgt de waardering voor ons werk snel. In reactie op Kamervragen 
verwijzen bewindslieden met regelmaat naar De Letselschade Raad als een gezaghebbend insti
tuut. De teneur in hun antwoorden: dankzij De Letselschade Raad zijn zaken goed geregeld. Staats
secretaris Teeven van Veiligheid & Justitie erkende bij herhaling volmondig het belang van de Raad.
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Onze invloed groeit, onze mening telt. Zo is op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Zorg en affectieschade. Het was de eerste keer dat een 
ministerie de Raad om commentaar vroeg op een wetsvoorstel. Alle organisaties uit het Platform
overleg hebben bijgedragen aan het advies. Het resultaat bewijst de kracht van onze samenwerking.

De Letselschade Raad en de aangesloten organisaties kunnen terugblikken op mooie resultaten in 
2014. Er is veel bereikt. En dat is dankzij de bevlogenheid en de inzet van meer dan tachtig professi
onals, merendeels uit de letselschadebranche maar ook steeds meer uit de zorgsector. Door resul
taatgericht overleg in een sfeer van openheid en respect hebben we weer meer greep gekregen op 
de afwikkeling van letselschade. 

‘Laten we de vaart erin houden’
“Voor verzekeraars is het belangrijk om maatschappelijke ontwikkelingen mo
gelijk te maken door risico’s te verzekeren. En als die risico’s tot schade leiden, 
om dan de schadeafwikkeling zo transparant en vlot als mogelijk is af te han
delen. In het verleden hebben we daar veel moeite mee gehad en ging het 
niet altijd goed. Maar verzekeraars hebben samen met alle partijen die een rol 
spelen in het letselschadeproces de afgelopen jaren flinke stappen gezet om 
de schaderegeling beter en vlotter te laten verlopen.
Kijk naar de samenwerking met belangenbehartigers en De Letselschade 
Raad aan een herziene versie van de GBL. En denk ook aan de GOMA, een 

gedragscode waarin is neergelegd hoe er omgegaan moet worden met een medisch incident. Denk ook aan de 
bedrijfsregeling 15, die gaat over de afwikkeling van letselschade en de informatievoorziening aan slachtoffers, 
die is aangescherpt. Denk aan werkafspraken over de afhandeling van zware en lichte letselzaken tussen WA 
en rechtsbijstandverzekeraars. En aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Aan deze codes en richtlijnen zijn alle 
verzekeraars gebonden, het zijn geen vrijblijvende afspraken.

Dat we flinke stappen hebben gemaakt is mede te danken aan De Letselschade Raad die een goede regiefunc
tie heeft vervuld. Een rol die nog lang niet is uitgespeeld. Integendeel: in de komende tijd zal nog zeker het 
nodige werk van De Letselschade Raad worden verwacht. We zijn goed op weg met elkaar en dat moet vooral 
zo blijven.
Om in technologische innovatietermen te blijven: niemand van ons kan op z’n gemak plaatsnemen op de ach
terbank van een zelfsturend voertuig dat zelf zijn weg zoekt, en ondertussen wegdommelen of van het uitzicht 
genieten. Zover zijn we nog lang niet. Er is nog heel wat te doen, en daarbij hebben we elkaar nodig om de auto 
in het juiste spoor te houden. En laten we vooral proberen de vaart erin te houden.”

Leo de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars, tijdens De Letselschade Raadsdag 2014
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Over de GOMA:

‘We weten wat we willen en we willen 
het allemaal!’
Patiënten en professionals hechten waarde aan dezelfde aanbevelingen uit de Gedragscode Open
heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid(GOMA). De Letselschade 
Raad vindt het zeer positief dat de neuzen dezelfde kant op staan: professionals en patiënten vinden 
hetzelfde belangrijk. Iedereen hecht aan naleving van de GOMA. Iedereen is bereid mee te werken 
aan het verbeteren van de positie van de patiënt na een medisch incident. Men vindt het belangrijk 
daarover met elkaar in gesprek te blijven.

De Letselschade Raad liet in 20132014 een kwantitatief onderzoek uitvoeren naar de bekendheid 
van de GOMA en de naleving van de aanbevelingen uit de gedragscode bij medische incidenten 
in ziekenhuizen. Op verzoek maakte mr. dr. Rolinka Wijne een wetenschappelijke analyse van de 
 resultaten uit de nulmeting. In haar rapportage ‘GOMA; van 0 naar beter’ vergeleek ze de uit
komsten met bevindingen uit eerder (wetenschappelijk) onderzoek. De resultaten van beide 
 onderzoeken werden op 2 juni besproken tijdens een expert meeting en op 12 juni gepresenteerd 
tijdens het symposium ‘GOMA, placebo of wonderpil?’.

De meerderheid van de patiënten die deelnamen aan het onderzoek, vindt een onderzoek naar 
de oorzaak van het medisch incident en het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen 
belangrijk (aanbeveling 5 van de GOMA) evenals het beperken van de negatieve gevolgen (aan
beveling 4 van de GOMA). Ook hoog scoren de beschikking over het volledige medisch dossier 
(aanbeveling 2 en 7 van de GOMA), het aanbieden van verontschuldigingen (aanbeveling 8 van de 
GOMA) en de informatieverstrekking over de toedracht van het medisch incident (aanbeveling 6 
van de GOMA). Professionals vinden grotendeel dezelfde punten belangrijk. Zij kennen alleen een 
groter belang toe aan het snel (binnen 24 uur) informeren van de patiënt.

Rolinka Wijne presenteert 
de uitkomsten van het 
GOMA-onderzoek.
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De ervaring met de daadwerkelijke naleving van deze aanbevelingen verschilt echter. Professionals 
geven bijvoorbeeld aan het vanzelfsprekend te vinden informatie aan de patiënt te verschaffen ter
wijl patiënten soms informatie menen te missen. Dit verschil in ervaring en perceptie is een belang
rijk aandachtspunt voor verbeteringen in de afwikkeling van medische incidenten.

Wat betreft de medische aansprakelijkheidsverzekeraar geven patiënten aan vooral aandacht voor 
hun zienswijze en gevoelens belangrijk te vinden. Ook hechten zij aan een goede beschrijving van 
de medische en feitelijke gevolgen van het incident. Patiënten willen serieus worden genomen, 
waar het gaat om de impact van het medisch incident. Vooral over het aanbieden van excuses en 
het informeren over de toedracht zijn patiënten ontevreden. 
Gevraagd naar de eigen belangenbehartiger blijken patiënten onvoldoende informatie te ontvan
gen over het verloop van de procedure, de duur en de kosten (aanbeveling 10 van de GOMA). Ook 
de aandacht voor de zienswijze en de gevoelens van de patiënt laat te wensen over, terwijl dit voor 
de patiënt een zeer belangrijk punt is. Het merendeel van de deelnemende belangenbehartigers 
meent zelf de cliënt goed te hebben geïnformeerd over het verloop van de procedure en de duur 
ervan. Een minderheid geeft ook informatie over de kosten.

Onderlinge communicatie
De deelnemende professionals menen dat zij in het algemeen goed met hun wederpartij commu
niceren, maar dit wordt door de ander niet zo ervaren. Dit geldt voor zowel de belangenbehartiger 
als de zorgaanbieder/medische aansprakelijkheidsverzekeraar. Hoewel professionals van zichzelf vin
den dat zij adequaat en open communiceren, vinden verschillende professionals dat de wederpartij 
dit niet doen. Een verklaring kan zijn dat men onvoldoende inzicht in de behoefte en verwachtin
gen van anderen heeft. 

De medische aansprakelijkheidsverzekeraars zijn de afgelopen jaren regelmatig negatief in het 
nieuws gekomen. Uit het kwantitatieve onderzoek komt een wat positiever beeld naar voren. Het 
grootste deel van de belangenbehartigers is positief over de afhandeling door de verzekeraar. Maar, 
regelmatig wordt het standpunt over de aansprakelijkheid niet binnen de termijn van drie maanden 
bekendgemaakt. Een reden voor het overschrijden van de termijn wordt vaak niet gegeven, volgens 
de deelnemende belangenbehartigers en patiënten. 

Expert meeting
De uitkomsten van de 0meting van de GOMA was op 2 juni onderwerp van gesprek tijdens een 
expert meeting met alle relevante stakeholders. Vooral op het vlak van de communicatie met de 
patiënt zagen de deelnemers veel mogelijkheden voor verbetering. Dit geldt voor artsen, belangen
behartigers en medewerkers van verzekeraars. Ook de communicatie tussen professionals onderling 
blijkt niet altijd soepel te verlopen.
De deelnemers aan de expert meeting pleitten ervoor om meer en vaker goede praktijken uit te 
wisselen. De sector kan daarmee zijn voordeel doen. Nader onderzoek is nodig naar de mogelijke 
rol van een disclosure coach. De Letselschade Raad kan  vanuit zijn rol als platform ván en vóór alle 
betrokken professionals  de dialoog tussen partijen en de uitwisseling van informatie initiëren en 
ondersteunen.

Roland Friele, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en adjunctdirecteur van het Nivel vatte het 
mooi samen aan het einde van de bijeenkomst: “We weten wat we willen en we willen het allemaal! 
Dus als we allemaal doen wat we moeten doen, komt het uiteindelijk goed.”

De 0meting van de GOMA is mede gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp en het Verbond 
van Verzekeraars.
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GBL: 

Kwaliteitszorg met resultaat
Vermelding in het Register GBL behoort garant te staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, ethisch 
gedrag, naleving van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), goed geschoold personeel 
en een transparante bedrijfsvoering. Het Register biedt daardoor zekerheid aan mensen met letsel
schade: de ingeschreven dienstverleners stellen het slachtoffer centraal en zoeken in harmonie en 
met een goed tempo naar een passende oplossing voor de afwikkeling van letselschade.

Aan het einde van 2014 waren 101 organisaties ingeschreven in het Register GBL. Het overgrote deel 
van de aansprakelijkheids en rechtsbijstandsverzekeraars is aangesloten. Het percentage aangesloten 
aansprakelijkheidsverzekeraars is iets gedaald, maar dat komt hoofdzakelijk door overnames en fusies.

In de tabel staan tussen haakjes, indien bekend, de percentages ingeschrevenen ten opzichte van 
het totale aantal organisaties.

Type organisatie Totaal aantal organisaties Afgeronde inschrijvingen

Verzekeraars (1)

Aansprakelijkheid 54             38 (70%)

Rechtsbijstand 10             8 (80%)

Schaderegelingsbureaus optredend namens slachtoffers

Nivre 56 13

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) niet bekend 9

Schaderegelings- of expertisebureaus werkzaam voor verzekeraars

Nivre 35 10

Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) niet bekend 5

Arbeidsdeskundigen

niet bekend 7

Advocaten

niet bekend 1

Overige inschrijvingen

10

Totaal 101

1. Gebaseerd op gegevens van het Verbond van Verzekeraars en afgeronde inschrijvingen.

Self assessment en bezoekaudit
De Letselschade Raad toetst de kwaliteit van de, via het Register GBL, aangesloten organisaties met 
een jaarlijks self assessment en een driejaarlijkse bezoekaudit. De toetsingsmethode sluit aan bij 
andere kwaliteitssystemen en keurmerken, zoals het Keurmerk Letselschade en de audit van het 
Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV). Dit voorkomt dubbel werk en dubbele kosten voor de 
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ingeschrevenen. Tijdens het self assessment gaan de aangesloten organisaties met behulp van een 
vragenlijst na of hun handelen en bedrijfsvoering aansluiten bij de eisen van de GBL.

Voor het uitvoeren van de audit beschikt De Letselschade Raad sinds 2014 over een eigen auditor. 
Vooralsnog is dit een pilot. Bij negen organisaties heeft een bezoekaudit plaats gevonden. Eén 
verzekeraar is naar aanleiding van de audit uitgeschreven uit het Register GBL.

De Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL is belast met het periodiek evalueren van het self 
 assessment en de audits. Op basis van de evaluatie stelt de projectgroep de vragenlijsten vast, 
evenals de procedure voor de nieuwe ronde audits. Dit gebeurt in afstemming met het PIV en 
de Stichting Keurmerk Letselschade. In 2015 wordt de eerste complete cyclus geëvalueerd: alle 
 organisaties die geen vrijstelling hadden, zijn dan geauditeerd.

Toetsing om te leren en verbeteren
Aan het einde van iedere auditdag wordt geëvalueerd met de deelnemers aan de audit. De reacties 
zijn steevast positief. De audit heeft binnen veel organisaties een interne dialoog in gang gezet. 
Medewerkers gingen kennis en ervaring uitwisselen. Professionals evalueerden het eigen handelen, 

De naamsbekendheid is hoog
De naamsbekendheid is hoog onder marktpartijen: 96% van alle ondervraagde professionals is bekend met 
De Letselschade Raad. Onder verzekeraars is het percentage 96 en bij advocaten en letselschadebureaus zelfs 
100, zo blijkt uit het Bekendheidsonderzoek over 2013. De percentages liggen al jaren op een vergelijkbaar 
niveau. De tevredenheid over de werkzaamheden van de Raad is groot: 63% geeft het rapportcijfer 8 of hoger 
(het gemiddeld rapportcijfer is 7,7). Van het algemeen publiek is slechts 4% bekend met De Letselschade Raad, 
maar naamsbekendheid bij de gemiddelde Nederlander is ook geen doelstelling in het beleid. Anders ligt dat 
met letselschadeslachtoffers. Zij ontvangen informatie over De Letselschade Raad en de gedragscodes van de 
WAverzekeraar.

In 2014 is geen bekendheidsonderzoek uitgevoerd. De verlaging van de subsidie heeft de Raad genoodzaakt 
kostenposten te schrappen.

Aandachtspunten uit audits
Empathie
Professionals verdiepen zich soms onvoldoende in het slachtoffer: men neemt aan dat zaken duidelijk zijn, maar 
toetst deze aanname niet. Er gaat een brief of email de deur uit, terwijl een telefoontje beter was geweest. Veel 
brieven bevatten jargon zonder uitleg. 

Aandacht en bejegening
Nog te vaak wordt uitgegaan van een eenzijdige interpretatie van wat ‘handelen conform de GBL’ inhoudt. Het 
halen van de termijnen uit de GBL wordt als enige opgepakt of ingeregeld in werkprocessen. De gedragscode 
is geen afvinklijstje. Aandacht voor bejegening is minstens zo belangrijk. 
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leerden daarvan en kregen zicht op mogelijkheden voor verbetering. Ze ervoeren het als positief 
om hun werk te beoordelen vanuit het perspectief van het slachtoffer: hoe komt informatie over 
of hoe kan informatie worden geïnterpreteerd? Dankzij de audit werd men zich bewuster van de 
betekenis en het belang van de GBL.
Als resultaat van de audits hebben organisaties besloten expliciete werkafspraken met partners 
te maken, vaak in de vorm van een service level agreement. Daarin nemen zij specifieke kwali
teitsindicatoren op met betrekking tot de inhoud van de GBL en de Medische Paragraaf. Een aantal 
organisaties heeft besloten de klanttevredenheid te onderzoeken. Soms ook koos het management 
voor organisatorische veranderingen. Deze variëren van het inbouwen van een structuur voor de 
bewaking van termijnen tot een bundeling van kennis en ervaring door de inrichting van een nieuwe 
letselafdeling of juist uitbesteding van de gehele letselportefeuille aan een deskundig expertise
bureau. Waar klachten en privacyreglementen ontbraken, zijn deze geïntroduceerd.

De toetsende rol van De Letselschade Raad gaat kortom hand in hand met een signaal en advies
functie en die wordt door steeds meer organisaties op prijs gesteld.
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Erkenning van verdriet
“Ik wil mevrouw Laumen hartelijk bedanken voor het overhandigen van de no
titie van de Denktank. Het doet mij bijzonder veel deugd te zien dat vanuit de 
praktijk een Denktank en een platform als De Letselschade Raad is ontstaan, 
waardoor dit soort producten vervaardigd kunnen worden.
De Raad heeft al eerder laten zien dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in het schaderege
lingsproces. Ik noem in dit verband de GBL, de GOMA en De Letselschade Richt
lijnen. Waar het veld, om Haags jargon te gebruiken, zelf kan reguleren, juich ik 
dat toe. Voordeel is dat er geen draagvlak gezocht hoeft te worden, want de 

regeling komt voort uit een gemeenschappelijke consensus. Vanuit dat draagvlak kunnen de regels doorgaans 
sneller ingevoerd worden en soepeler worden aangepast. Je hebt het als het ware allemaal in eigen hand.
Net als de denktank Overlijdensschade en De Letselschade Raad hecht ik veel waarde aan een snelle afwikkeling 
van overlijdensschade. Aan erkenning van het verdriet van nabestaanden en het gevoel dat zij gehoord worden, 
hecht ik veel waarde. In dit verband onderschrijf ik graag het doel van de notitie. Ik hoop dat de notitie bijdraagt 
aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces. Dat is voor 
u prettiger werken, maar voor nabestaanden kan dat een belangrijke factor zijn om hun leed beter te verwerken.”

Staatssecretaris Fred Teeven, op 19 november 2014 bij de in ontvangstneming van de notitie van de Denktank 
Overlijdensschade.

Toezicht, advisering en normering
De Letselschade Raad stimuleert dienstverleners in de letselschadebranche tot een continue ver
betering van hun dienstverlening aan letselschadeslachtoffers. Want een ongeval heeft een grote 
impact en een respectvolle, vlotte en soepele afwikkeling van de letselschade bevordert het herstel 
van letselschadeslachtoffers. Het klimaat in de schaderegeling is sterk verbeterd dankzij de samen
werking binnen De Letselschade Raad. Partijen hebben meer respect voor elkaar, kennis wordt 
gedeeld en problemen benoemd. In overleg komen zij tot concrete afspraken en acties.

Meer en meer ontwikkelt De Letselschade Raad zich tot autoriteit die toezicht houdt op de kwaliteit 
en daar waar nodig ingrijpt als de positie van letselschadeslachtoffers dreigt te worden verzwakt.

Integrale aanpak kwalijke praktijken
Het toezicht door De Letselschade Raad krijgt op diverse manieren gestalte. Het Bemiddelingsloket 
heeft een signaalfunctie door zijn contacten met slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars. 
Ook langs andere wegen ontvangt de Raad signalen van mogelijke misstanden. De Werkgroep 
Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken (IAKP) bespreekt dergelijke signalen. In geval van onprofessioneel, 
ongewenst of laakbaar handelen zijn verschillende acties denkbaar. Waar mogelijk onderneemt de be
roepsgroep zelf actie en doet daarna verslag aan de werkgroep. Deze vorm van sociale controle blijkt 
zeer effectief. Als een verbetering desondanks uitblijft, dan kan het Bestuur de organisatie verwijderen 
uit het Register GBL. 
In 2014 heeft de werkgroep de oprichting van een meldpunt voorbereid. Professionals en slachtof
fers kunnen hier aankloppen bij een vermoeden van kwalijke praktijken. Tevens kunnen slachtoffers 
hier de opdrachtovereenkomst met de belangenbehartiger laten beoordelen. Sommige opdracht
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overeenkomsten blijken dubieuze, onwenselijke of zelfs ronduit nadelige bepalingen te bevatten. 
Slachtoffers hebben vaak onvoldoende kennis om zo’n contract te beoordelen.
Ook is gesproken over het belonen van tussenpersonen voor het ‘aanbrengen’ van letselschade
zaken. De werkgroep vindt handel in leed niet wenselijk. Het is echter lastig de grens te trekken 
tussen tipgeld en betaling voor verrichte werkzaamheden. 

De Letselschade Richtlijnen
De Letselschade Richtlijnen bieden zicht op de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten 
bij de berekening van letselschade. Dit vermindert de onzekerheid en geeft slachtoffers meer greep 
op hun situatie. Ook rechters maken goed gebruik van de richtlijnen. Onder coördinatie van De 
Letselschade Raad zorgt de werkgroep Normering voor de ontwikkeling, indexering en actualisering 
van richtlijnen.
De werkgroep heeft zich in 2014 onder meer bezig gehouden met de onderwerpen whiplash en 
overlijdensschade. Op verzoek van het Platformoverleg kwam de werkgroep met een voorstel 
voor een wetenschappelijk onderzoek naar whiplash. Centraal stond de vraag: hoe kan normering 
op procesniveau bijdragen aan een soepelere schaderegeling in geval van whiplash? Binnen het 
Platformoverleg ontbrak echter het draagvlak voor een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. 
Een deel van de leden verwacht sowieso weinig positief effect van processuele normering van 
 whip lash zaken.
Leden van de werkgroep namen deel aan de Denktank Overlijdensschade. Eind 2014 rondde de 
Denktank na vijf jaar zijn werk af en presenteerde het nieuwe Rekenmodel Overlijdensschade aan de 
markt. Het Rekenmodel brengt transparantie in de berekening van overlijdensschade. Voort varend 
stelde de werkgroep een concept richtlijn op. Het Platformoverleg onderschreef in  november 
 unaniem het belang van het Rekenmodel, maar had nog aanpassingen op de begeleidende richt
lijn. In februari 2015 kreeg De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade het akkoord van 
het Platform overleg en daarmee werd het Rekenmodel tot norm verheven. 

Smartengeld
De Werkgroep Smartengeld hield in september 2014 een vierde expert meeting in verband met de 
ontwikkeling van een nieuwe methodiek voor de berekening van smartengeld. De deelnemers aan 
de meeting steunden de basisgedachten en uitgangspunten van de nieuwe methode die uit twee 
fasen bestaat. In de eerste fase bepaalt de aard van het letsel in welke categorie een letselschade
slachtoffer valt. Aan iedere categorie zijn basisbedragen gekoppeld. De omvang van het letsel 
bepaalt de positie binnen de categorie. In de tweede fase wordt gekeken naar de impact van het 
letsel op de persoonlijke situatie. Dit leidt tot het definitieve bedrag aan smartengeld.
Ten tijde van de expert meeting waren drie categorieën letsel uitgewerkt: letsel aan de huid, 
nekwervelletsel en amputatie van ledematen. Inmiddels is ook een vierde categorie uitgewerkt: 
hersenletsel. De werkgroep staat nu voor de taak bedragen te koppelen aan de categorieën. Het is 
de bedoeling medio 2015 een studiemiddag te houden om met de methodiek te oefenen, waarna 
een test periode zal aanvangen.

Letselschade en AWBZ
De Letselschade Raad blijft aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van de vermogenstoets 
voor de eigen bijdrage voor de AWBZ. De Letselschade Raad acht het onacceptabel dat een letsel
schadevergoeding wordt aangemerkt als vermogen. De vergoeding is een compensatie voor de 
totale periode waarin iemand meer kosten maakt en minder verdient en geen of minder pensioen 
opbouwt. Die periode kan de rest van iemands leven beslaan. Als mensen voor 11 oktober 2010 een 
schadevergoeding hebben ontvangen, geldt tot 2023 geen vermogenstoets. Vanaf dan zal deze 
groep, die ook uit jonge slachtoffers bestaat, de letselschadevergoeding in een paar jaar tijd zien 
verdampen.
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In februari zijn de problemen met de vermogenstoets besproken met het ministerie van VWS, 
 omdat deze maatregel verstrekkende consequenties kan hebben: de schadelast zou hierdoor 
 gigantisch stijgen (zie het rekenvoorbeeld).

Rekenvoorbeeld vermogenstoets AWBZ
Een man van 25 jaar verdiende voor het ongeval een modaal inkomen. Nadien heeft hij een Wajonguitkering. 
Hij is zorgbehoevend en betaalde een eigen bijdrage AWBZ van € 600 per maand (ofwel € 7.200 per jaar). Netto 
leidt de man jaarlijks circa € 20.000 schade wegens verlies van arbeidsvermogen. Gekapitaliseerd over de gehele 
looptijd tot en met pensioen leidde dit tot een letselschadevergoeding van circa € 300.000.

Door de vermogenstoets steeg in 2014 de eigen bijdrage van de man naar € 2.248 per maand, ofwel € 26.983 
per jaar. Dit betekent een extra netto jaarschade van € 19.783 (€ 26.983 minus € 7.200). Met andere woorden: de 
extra bijdrage voor de AWBZ is net zo hoog als zijn totale jaarlijkse netto schade wegens verlies van arbeidsver
mogen. Zijn letselschadevergoeding gaat dus volledig op aan de eigen bijdrage AWBZ. 

Indien deze extra schade zou worden meegenomen in de bereke
ning van de schadevergoeding, dan ontstaat een zogenaamd itera
tieproces: als gevolg van de extra schade stijgt het schadekapitaal, 
waardoor de verhoogde eigen bijdrage voor een langere periode 
voortduurt. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat de gekapitaliseerde 
schade € 1.300.000 wordt. Als gevolg van de vermogenstoets is één 
miljoen euro extra nodig om de schade te vergoeden.
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GOMA: 

placebo of wonderpil?
De invoering van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische 
Aansprakelijkheid is een speerpunt in het beleid voor de periode 2013 tot 2017. De Letselschade 
Raad wil zorgaanbieders daarbij ondersteunen. In het kader van het Actieplan GOMA ontplooit de 
Raad diverse initiatieven. Deze zijn mede mogelijk dankzij een subsidie van het ministerie van VWS.

De in 2010 verschenen GOMA kwam tot stand met inbreng vanuit de wetenschap, het ministerie 
van Justitie, de KNMG, de NPCF, rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekeraars, advocaten en 
medisch adviseurs. Deel A van de gedragscode richt zich tot zorgaanbieders en beschrijft hoe te 
handelen na een medisch incident (wanneer de inspanningen van de arts niet hebben geleid tot 
het verwachte resultaat). Deel B gaat in op de afwikkeling van eventuele schadeclaims na medische 
incidenten.

Aan de weg timmeren
Met diverse activiteiten timmerde De Letselschade Raad aan de weg. Onderzoek is gedaan naar de 
implementatie van de gedragscode binnen de ziekenhuiswereld en de letselschadebranche. De uit
komsten zijn met alle stakeholders besproken tijdens een Expert Meeting op 2 juni. Daarna volgde 
een presentatie tijdens het symposium ‘GOMA: placebo of wonderpil?’. De afdeling juridische zaken, 
de Raad van Bestuur en de klachtenfunctionarissen van alle ziekenhuizen zijn schriftelijk geatten
deerd op het symposium. Ook met een speciale nieuwsbrief voor de zorg en posterpresentaties op 
medische congressen vergrootte de Raad de eigen naamsbekendheid.
In het verslagjaar zijn de banden met zorgaanbieders en organisaties in de zorgsector aangehaald. 
Persoonlijke contacten waren er in verband met mogelijke inschrijving in het Register GOMA. Ronde 
tafelsessies vonden plaats met medewerkers van de medische aansprakelijkheidsverzekeraars Medi
Risk en CentraMed. De leergang ‘Aansprakelijkheid in medische zaken’ ging van start.
De Permanente Commissie GOMA werd uitgebreid en verstevigd, zodat de commissie kan dienen 

Marc de Hond gaat in op zijn 
persoonlijke ervaringen met 

een medisch incident.
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als overlegforum voor letselschadebranche en zorgsector. Nadat in 2013 vertegenwoordigers van de 
NVZ en NFU waren toegetreden tot de commissie, volgde in 2014 uitbreiding met een representant 
van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG). De 
Raad is verheugd met de toetreding van de VKIG, gezien het toenemend belang van het klachten
recht en de rol van klachtenfunctionarissen.

Drie pijlers
De ondersteuning door De Letselschade Raad bij de invoering van de GOMA rust op drie pijlers. 
Voor de voorlichting aan patiënten, zorgaanbieders en medische aansprakelijkheidsverzekeraars 
heeft De Letselschade Raad in 2014 de capaciteit van het Bemiddelingsloket uitgebreid.
Trainingen vormen een tweede pijler. De GOMA training zoomt in op de communicatie tussen 
zorgverlener en patiënt: wat verwachten patiënten na een medisch incident van de zorgverlener, 
medische aansprakelijkheidsverzekeraar en belangenbehartiger? Daarnaast startte in het najaar 
een nieuwe leergang ‘Aansprakelijkheidsrecht in medisch zaken’, verzorgd door mr. dr. Rolinka 
Wijne, universitair docent gezondheidsrecht. De basiscursus van de leergang werd in september 
en december aangeboden. De deelnemers waardeerden de cursus gemiddeld met een 8,6. Twee 
verdiepingsmodules staan op het programma voor 2015.

Register GOMA
De derde pijler is het openbaar Register GOMA. De inschrijvingen in het Register blijven achter, met 
name voor wat betreft de zorginstellingen. De meest genoemde reden is dat de GOMA in de huidi
ge vorm uitsluitend is gericht op zorginstellingen die de behandeling van schadeclaims uitbesteden 
aan een verzekeraar. Steeds meer zorginstellingen handelen echter zelf claims af. Daarnaast geeft 
men regelmatig aan niet klaar te zijn om te voldoen aan alle eisen van de GOMA. Terughoudend
heid is er ook vanwege de vele reorganisaties die veel aandacht vragen en weinig ruimte over laten 
voor nieuwe initiatieven.

De vijf E’s van openheid
De belangrijkste ingrediënten voor een goed gesprek over een medisch incident laten zich samenvatten met 
‘de vijf E’s’: Empathie, Erkenning, Explicatie, Ertoe doen en Excuses.

Toon empathie, hoe eerder hoe beter. Empathie mag niet slechts een dun vernislaagje zijn. De zorgverlener 
moet het copingmechanisme van een individu – van boosheid tot ingetogen verdriet – signaleren en begrij
pen. Iedere patiënt heeft recht op die erkenning.

Erkenning maakt de weg vrij om uit te leggen (explicatie) wat er precies is gebeurd. Artsen moeten duidelijk 
en bondig zijn en trivia vermijden. Dat vereist oefening.

Ertoe doen betekent: aan de betrokkene(n) duidelijk maken wat je gaat ondernemen om een probleem op 
te lossen en wat daar al aan gedaan is. De vijfde E, het maken van excuses, betekent niet per definitie dat je 
ook aansprakelijk bent. Het gaat om spijtbetuiging, persoonlijk en authentiek. Voor veel behandelaars is dit niet 
eenvoudig. “Een vergissing of fout veroorzaakt een kras op iemands zelfbeeld, het leidt tot schaamte: hoe kan 
míj dit gebeuren?! Daarmee is iemand dan zó bezig dat hij zich niet in de patiënt kan verplaatsen.”

Uit de presentatie van gynaecoloog Anton Zürcher tijdens het GOMA Symposium 2014.
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Het beperkte aantal aanmeldingen voor het Register GOMA is jammer. Inschrijving schept immers 
een directe band tussen zorgaanbieders en De Letselschade Raad. Zorgaanbieders krijgen inbreng 
in het beleid van de Raad. Tevens opent het de deur voor de Raad om ondersteuning te bieden. 
Zodoende ontstaat ook rond de omgang met medisch incidenten en de afwikkeling van medische 
letselzaken een overlegorgaan en samenwerkingsverband, gericht op zelfregulering in het belang 
van patiënten. Door overleg zal het begrip voor elkaars visie en belangen toenemen. Zoals Aleid 
Wolfsen in het voorwoord zei: ‘Voor alle partijen valt hier dus veel te winnen’.

Een nieuwe projectgroep Kwaliteitseisen Register GOMA heeft gewerkt aan de ontwikkeling van 
een self assessment en bezoekaudit voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars. In 2015 zal deze 
toetsing worden uitgebreid naar de belangenbehartigers en expertisebureaus. In overleg met NVZ 
en NFU is gekeken naar de eisen waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Instellingen met een 
gecertificeerd VMS worden vrijgesteld van het assessment en de audit. Met het accreditatie 
instituut NIAZ bekijkt De Letselschade Raad hoe de aanbevelingen van de GOMA expliciet kunnen 
worden geïntegreerd in de audits van het NIAZ voor zorginstellingen.

GOMA Symposium
Met het GOMA Symposium heeft De Letselschade Raad een podium gecreëerd voor inspirerend 
nieuws en goede praktijken, voor informatie over verbeteringen op het gebied van patiëntveilig
heid, kwaliteit, openheid en veilig melden. Op 12 juni 2014 werd het symposium voor de tweede 
maal gehouden, ditmaal in Theater Figi in Zeist. Met als thema ‘GOMA: placebo of wonderpil?’ trok 
de bijeenkomst ruim 150 bezoekers uit de zorgsector en de letselschadebranche. Bij de organisatie 
werkte De Letselschade Raad samen met MediRisk, CentraMed en NIS. Stef Verhoeven en Matthijs 
Buikema van de Stichting PatientVeilig.nl traden op als dagvoorzitters.

Herziening GOMA
In de praktijk bestaat behoefte aan uitbreiding van de GOMA met een paragraaf over het me
disch beoordelingstraject. Als eerste stap is de PC GOMA begonnen met de ontwikkeling van een 
standaard voor medische machtigingen. De breed samengestelde Werkgroep Medische Machti
ging heeft drie expert meetings gehouden. Een concept machtiging is inmiddels besproken. Naar 
verwachting legt de werkgroep in 2015 een definitief voorstel voor aan het Platformoverleg.

De PC GOMA besloot ook aanbeveling 18 uit de GOMA nader toe te lichten. De toepassing van deze 
aanbeveling leidt regelmatig tot vragen en klachten bij het Bemiddelingsloket. Partijen verschillen 
soms sterk van mening over de noodzaak van een deskundigenonderzoek voor de verdere behan
deling van de zaak. De aangescherpte toelichting moet duidelijkheid scheppen en de discussies 
doen verminderen. Bij de herziening van de GOMA zal aanbeveling 18 opnieuw tegen het licht 
worden gehouden.

In 2015 starten de consultatierondes ten behoeve van de herziening van de GOMA. Het is de 
bedoeling de gedragscode te actualiseren en beter te laten aansluiten bij de werkwijze van zelfre
gelende ziekenhuizen. Meer ook dan nu het geval is, wil de PC GOMA in de gedragscode goede 
praktijken bijeen brengen, ter inspiratie en als concrete handvatten voor de gezondheidszorg en de 
letselschadebranche.
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Werken aan cultuurverandering
De totstandkoming van een gedragscode is een belangrijke stap, maar daarna begint het eigenlijke 
werk pas. Beoogd wordt dat letselschadeprofessionals en zorgverleners reflecteren op hun hande
len, dit spiegelen aan de gedragscodes en waar nodig aanpassen. Pas dan heeft een gedragscode 
daadwerkelijk effect en wordt een cultuurverandering bereikt.

De Letselschade Raad ondersteunt de beoogde cultuurverandering op diverse manieren. Met het 
initiëren, stimuleren en coördineren van zelfregulering en kwaliteitsverbetering in de letselschade
branche. Met presentaties en trainingen voor professionals uit de letselschadebranche en de 
zorgsector. Met objectieve informatie en onafhankelijk advies aan mensen met letselschade en hun 
naasten. Zij kunnen bij het Bemiddelingsloket terecht voor concrete hulp wanneer de schadeafhan
deling niet naar verwachting verloopt.

Op al deze terreinen heeft De Letselschade Raad in 2014 vooruitgang geboekt en nieuwe 
 activiteiten ontplooid.

Voorlichtingsactiviteiten
De Raad geeft voorlichting aan slachtoffers en patiënten via de website, diverse publicaties en na
tuurlijk via het Bemiddelingsloket. Van de in juni 2012 verschenen brochure ‘Grip op uw letselschade’ 
zijn inmiddels een paar duizend exemplaren verzonden. De brochure geeft antwoord op de meest 
voorkomende vragen van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf.

De website www.deletselschaderaad.nl is een belangrijk instrument in de voorlichting door De 
Letselschade Raad. Dat blijkt wel uit het aantal bezoekers van de website. Ten opzichte van 2013 steeg 
het aantal unieke bezoekers in 2014 met 14% naar 104.627 en het aantal bezoeken met 18% naar 
186.529. Het aantal geraadpleegde pagina’s steeg met 19% naar 717.961. Alle publicaties van De Letsel
schade Raad zijn vanaf de site te downloaden. Van deze mogelijkheid maken bezoekers goed gebruik.

De Letselschade Richtlijnen zijn de door dienstverleners meest bezochte onderdelen van de web
site, gevolgd door de alfabetische lijst van ingeschrevenen in het Register GBL en de Gedragscode 
Behandeling Letselschade.

Blijkens de webstatistieken raadplegen slachtoffer de website vooral voor (in volgorde van belang
rijkheid):
1.  Het onderdeel ‘Na een verkeersongeval: GBL’
2.  Het Register GBL
3.  De Letselschade Richtlijnen
4.  Het onderdeel ‘Wanneer moet een expert  

de schade taxeren?’
5.  Veel gestelde vragen

6.  Inzittendenverzekering
7.  Voertuig total loss
8.  De Letselschade Infowijzer
9.  Het onderdeel ‘Na een medische fout:  

GOMA’
10.  Het Bemiddelingsloket

Nieuwe website
Hoewel de website goed wordt bezocht, is hij ook aan vervanging toe. In 2014 is een nieuw site 
concept ontwikkeld. Het concept maakt de informatie van en ondersteuning door De Letselschade 
Raad toegankelijk voor een breed publiek. Het draagt daardoor bij aan een goede voorlichting van 
letselschadeslachtoffers en vergroot zodoende hun zelfredzaamheid. De zorgsector krijgt een eigen 
subsite. De Letselschade Raad wil mede op deze manier de banden met beroepsbeoefenaars uit de 
zorg aanhalen, het draagvlak voor zijn activiteiten verbreden en goede praktijken onder de aan
dacht brengen. De nieuwe website wordt in 2015 gelanceerd.
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Bemiddelingsloket
Het Bemiddelingsloket biedt informatie en hulp als letselschadezaken in een impasse raken. Alle betrok
ken partijen kunnen een beroep doen op het Bemiddelingsloket, maar de meldingen komen vooral 
van mensen met letselschade door een verkeersongeval, medisch incident, (arbeids)ongeval of misdrijf. 
De juristen van het Bemiddelingsloket behandelen zaken niet inhoudelijk, maar geven juridische en 
praktische (achtergrond)informatie, kijken naar de juridische aspecten van een zaak en adviseren over 
passende oplossingen op procesniveau. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan het kanaliseren van 
gevoelens en behoeften; vaak bieden zij een luisterend oor.

De functie van Het Bemiddelingsloket is drieledig: 
1.  Door middel van conflictanalyse en diagnose partijen weer in gesprek te krijgen dan wel door

verwijzen naar een passende geschiloplosser of klachtenprocedure.
2.  Het signaleren van onduidelijkheden of verbeterpunten in de GBL en GOMA.
3.  Het signaleren van misstanden in de letselschadebranche.

Aantal nieuwe zaken
Bij het Bemiddelingsloket kwamen 499 nieuwe zaken binnen in 2014. Daarvan had 43% te maken met 
letselschade na een verkeersongeval, 7% na een bedrijfsongeval en 25% na een medisch incident. 

Om meerdere redenen ligt het aantal nieuwe zaken lager dan in 2013. Ten eerste werkte de Raad tot 
april 2014 voor de eerste telefonische opvang van meldingen samen met de ANWB. Eenvoudige vragen 
over verkeersongevallen werden direct door een jurist van de ANWB afgehandeld. Sinds begin 2014 
kregen melders niet meer direct contact met een jurist en eind maart stopte de ANWB geheel met deze 
werkzaamheden. Tot half juni was het Bemiddelingsloket alleen bereikbaar door een voice mail in te 
spreken of het contactformulier op de website te verzenden. De Letselschade Raad bemerkte een steile 
daling van het aantal nieuwe meldingen. Sinds half juni verzorgt een gespecialiseerd juridisch call center 
de eerste registratie van meldingen. Nadien vertoonde het aantal meldingen weer een opgaande lijn.
Het lagere aantal meldingen kent mogelijk nog een andere oorzaak. De Letselschade Raad merkt 
uit de audits dat steeds meer verzekeraars en belangenbehartigers structurele maatregelen treffen 
om problemen bij de letselschaderegeling te voorkomen en verhelpen. Denk daarbij aan aandacht 
voor klantvriendelijke brieven, de inzet van driegesprekken, intervisie, bemiddeling en een goede 
klachtenregeling. Mogelijk verklaart dit waarom het Bemiddelingsloket minder, maar wel complexere 
zaken kreeg dan in voorgaande jaren: het laaghangend fruit was al geplukt.

Nieuwe meldingen bij het Bemiddelingsloket vanaf 2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal aantal meldingen 81 166 296 446 577 716 499

Verkeersongevallen 46% 56% 55% 42% 38% 43% 43%

Medische fouten 7% 9% 11% 20% 31% 30% 25%

Arbeidsongevallen 5% 6% 4% 8% 4% 9% 7%

Geweldsmisdrijven 10% 3% 0% 3% 1% 3% 1%

Onrechtmatige daad* 5%

Sport en spel* 1%

Overig/onbekend 31% 26% 30% 27% 26% 15% 18%

* Niet in alle jaarrapportages zijn deze categorieën apart vermeld.
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Tot slot heeft de daling te maken met de wijze van registreren. In 2014 meldde zich vrij veel ‘repeat 
players’ bij het loket. Melders hadden bijvoorbeeld in eerste instantie een eenvoudige vraag, kregen 
later in het schaderegelingsproces een probleem met de belangenbehartiger en weer later met de 
verzekeraar. Feitelijk ging het vaak om meerdere meldingen, ook al kwamen zij van dezelfde per
soon. In 2012 en 2013 zijn in die gevallen hoogstwaarschijnlijk aparte meldingen geregistreerd. De 
ANWB registreerde namelijk wel het aantal beantwoorde informatieve vragen, maar noteerde niet 
bij elke melding persoonsgegevens.

Voorlichting en opvang
Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad vervult een belangrijke functie in de voorlichting 
aan en opvang van mensen met letselschade. Bijna de helft van de meldingen viel 45% in de categorie 
‘Vraagbaak’. Kort na een ongeval of medisch incident zoeken mensen informatie over het verloop en 
de duur van de schaderegeling, wie hen kan bijstaan, waar ze een belangenbehartiger kunnen vinden 
en hoe het zit met de kosten. Daarnaast willen mensen hun verhaal kwijt of zoeken ze bevestiging.
Ongeveer vier op de tien melding hadden te maken met een klacht, geschil of verzoek om bemid
deling. Een deel van de melders had problemen of was ontevreden over de eigen belangenbehar
tiger. Opvallend was het aantal zaken waarin het slachtoffer meerdere belangenbehartigers had 
ingeschakeld. Vaak ontstaan hierdoor problemen met de vergoeding van de buitengerechtelijke 
kosten. Soms ook lijken belangenbehartigers dan niet meer zo hard te willen lopen.
In vergelijking met eerdere jaren hebben meer aansprakelijkheidsverzekeraars een beroep gedaan 
op het Bemiddelingsloket.

Terugkoppeling op meldingen
Gebrekkige communicatie is de meest voorkomende oorzaak van problemen. Slachtoffer en belan
genbehartiger spreken de verwachtingen over en weer niet altijd duidelijk uit en er is een gebrek 
aan afstemming. Hetzelfde doet zich voor in het contact tussen belangenbehartiger en aansprake
lijkheidsverzekeraar. Bij onduidelijkheden wordt te vaak gecommuniceerd via relatief harde mails of 
brieven, terwijl een telefoontje opheldering had geboden.
De inhoud van de meldingen bij het Bemiddelingsloket is leerzaam voor organisaties uit de letsel

Aantal meldingen bij het Bemiddelingsloket per maand in 2014
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schadebranche. Inzicht in de oorzaken van problemen en conflicten schept immers mogelijkheden 
tot verdere verbetering van de eigen processen. Regelmatig krijgt De Letselschade Raad daarom 
verzoeken van managers om de meldingen toe te lichten.
Voor de omgang met deze verzoeken is een procedure opgesteld. Uitgangspunt is dat professionals 
in openheid moeten kunnen overleggen met de juristen van het Bemiddelingsloket. De Letsel
schade Raad informeert het management daarom alleen op hoofdlijnen. Inhoudelijk wordt niet op 
zaken ingegaan. De namen van medewerkers worden alleen vermeld als er meerdere klachten over 
iemand binnenkomen en hij of zij is niet bereid het gedrag aan te passen.

Bemiddelingsgesprekken
De Letselschade Raad biedt tegen vergoeding Bemiddelingsgesprekken aan. Deze praktische en 
kortdurende bemiddeling in de vorm van één of maximaal twee gesprekken kan op verzoek van 
beide partijen worden ingezet. De aanpak is laagdrempelig. Partijen komen op vrijwillige basis op 
neutraal terrein bij De Letselschade Raad bijeen, er wordt geen verslag gemaakt of overeenkomst 
gesloten en er is altijd een lunch bij. 
Van de zes Bemiddelingsgesprekken in 2014 vonden drie plaats op initiatief van de verzekeraar en 
drie op verzoek van het slachtoffer of de belangenbehartiger. Men koos voor een Bemiddelingsge
sprek omdat de zaak te lang duurde en leek vast te lopen, het contact onprettig verliep, een patstel
ling was ontstaan of het slachtoffer zich niet gehoord voelde. Een jurist/procesbegeleider van De 
Letselschade Raad begeleidde als neutrale derde het gesprek. Meestal bleek één gesprek voldoende.

De eerste resultaten zijn positief. Partijen krijgen de geschilpunten helder, het onderlinge vertrou
wen wordt hersteld en ze komen tot elkaar. Benadeelden voelen zich dankzij het persoonlijke 
contact niet langer een ‘dossier’. Uit het gesprek vloeien concrete afspraken voort. De ruis is uit 
het overleg, waardoor men constructief verder kan. Naar verwachting zal het aantal verzoeken om 
 Bemiddelingsgesprekken stijgen. Enerzijds doordat De Letselschade Raad meer bekendheid geeft 
aan deze activiteit, anderzijds dankzij deze eerste positieve ervaringen.

De Letselschade Raadsdag
Grip op uw letselschade. Dat was 2 oktober het thema van De Letselschade Raadsdag. Het jaarcon
gres vond opnieuw plaats in Theater en Grand Café Gooiland. Als antwoord op de vraag ‘Hoe krijg 
je en houd je greep?’ gingen sprekers in op de toekomst van de letselschadebranche, op socratisch 
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‘Erop of eronder voor GBL’
“Het is erop of eronder voor het harmoniemodel en de Gedragscode. Wordt 
het Gezamenlijk Behandelplan niet of onvoldoende geïmplementeerd, dan 
voorzie ik dat er over vijf jaar alsnog wetgeving moet komen.
In een vernieuwde versie van de GBL zou het Gezamenlijk Behandelplan ver
plicht moeten worden gesteld. Dit gezamenlijk behandelplan is namelijk het 
belangrijkste beginsel uit de code. Het is het beste middel om het harmonie
model van letselschadeafwikkeling vorm te geven. 
Het Gezamenlijk Behandelplan is ook het instrument bij uitstek voor de em
powerment van de benadeelde. Het bevordert de procedurele rechtvaardig

heid, doordat de aspecten van informatieverstrekking, betrokkenheid, invloed, waardigheid en respect worden 
geadresseerd. Tevens wordt de positie van de benadeelde richting zijn belangenbehartiger, maar ook richting 
de wederpartij versterkt.”

Prof. mr. Arno Akkermans, Vrije Universiteit Amsterdam, tijdens De Letselschade Raadsdag 2014

motiveren en – vanuit verschillende invalshoeken – op digitalisering en het Digitaal Gezamenlijk 
Behandelplan (DGB). Een nieuw element op het jaarcongres was een thematische informatiemarkt: 
in het Grand Café demonstreerden vier aanbieders hun systeem voor het DGB.
In de middag draaide het zoals gebruikelijk om praktische verdieping. In parallelsessies kwamen aan 
bod: de omgang met medische informatie, rechtshulp na de vliegramp met MH17, geweldloze com
municatie, de begeleiding van slachtoffers en veel gestelde vragen over De Letselschade Richtlijnen. 
De aanbieders op de informatiemarkt beantwoorden tijdens een Speakers Corner vragen over het 
nut en de mogelijkheden van het DGB. 
Ruim 150 beroepsbeoefenaars, voornamelijk uit de letselschadebranche en de wetenschap, namen 
deel aan het jaarcongres. Zij waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met een 7,5.

Trainingsaanbod
Met een gericht cursusaanbod draagt De Letselschade Raad bij aan de cultuurverandering in de 
letselschadebranche en de zorgsector. Het opleidingsaanbod van De Letselschade Raad groeit 
gestaag. Om die reden is de interne organisatie geprofessionaliseerd met de aanwijzig van een 
opleidingscoördinator. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor inschrijving van De Letselschade 
Raad in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Rondom de gedragscodes GBL en GOMA zijn nieuwe trainingen ontwikkeld. De Letselschade Raad 
speelt daarbij in op behoeftes in de markt. Geput wordt uit signalen tijdens ronde tafelgesprekken, 
binnen werk en projectgroepen en uit de ervaringen bij het Bemiddelingsloket. Het onderzoek 
naar de implementatie van de GOMA wijst uit dat de communicatie tussen betrokkenen regelmatig 
voor problemen zorgt. Ook tijdens de audits komen knelpunten op het gebied van communicatie 
naar voren. Reden om het cursusaanbod uit te breiden met trainingen gesprekstechnieken. De 
tweedaagse leergang ‘Greep op gesprekken’ start in het voorjaar 2015.
Kijkend naar het aantal aanmeldingen voor de cursussen is merkbaar dat organisaties de buikriem 
aantrekken en ook op permanente educatie bezuinigen. De training ‘Werken met de GBL en Medische 
Paragraaf’ is tweemaal gehouden bij open inschrijving. Daarnaast zijn er vier in company trainingen 
geweest. In het totaal zijn ruim zeventig professionals getraind in het werken volgens de GBL en de 
bijbe horende Medische Paragraaf. Ruim 150 letselschadespecialisten hebben de Elearning module 
door lopen. Negentien professionals volgende de cursus ‘Aansprakelijkheidsrecht in medische zaken’. 
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Vooruitblik: 

2015 het jaar van herstel
Door drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad

In de letselschadebranche groeit de aandacht voor het belang van herstel van mensen met letsel
schade. Het onderwerp stond centraal tijdens het congres ‘De weg naar herstel’ in november 2014. 
Professor Arno Akkermans introduceerde zelfs een nieuw begrip: herstelgerichte dienstverlening. 
Sommigen hebben 2015 inmiddels uitgeroepen tot het jaar van herstel.

Herstel als eerste doel
De Letselschade Raad ziet deze ontwikkelingen graag! Het is niet meer dan logisch dat bij de start 
van een letselschadezaak allereerst wordt bekeken naar hoe de lichamelijke en psychische gevol
gen van een ongeval of een medisch incident zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Want doel 
nummer een is zorgen dat mensen met letselschade herstellen, zodat ze hun leven weer kunnen 
oppakken of desnoods opnieuw inrichten.

Steeds meer professionals zijn van mening dat in de afgelopen jaren de aandacht te veel is uitge
gaan naar geld. Naar het bepalen van de hoogte van ‘redelijke kosten voor de vaststelling van de 
schade’ en de ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’, zoals de wet luidt. Of
wel, hoe groot moet de zak met geld zijn om het letselschadeslachtoffer schadeloos te stellen? Ook 
de wetgever wil echter dat de schade niet alleen wordt vergoed, maar juist tevens wordt beperkt.
In 2015 richten we daarom graag de aandacht meer op herstel. Bijvoorbeeld door herstel het thema 
te laten zijn van de zevende editie van De Letselschade Raadsdag op 8 oktober van dit jaar. Maar 
ook door alert te zijn op signalen. Zo gaan we in overleg met medici onderzoeken in hoeverre de 
letselschadebranche kan bijdrage aan een vroegtijdige signalering van nietaangeboren hersenlet
sel als gevolg van een ongeval. Dergelijk letsel wordt immers soms niet of niet tijdig onderkend en 
dat vermindert of beperkt de kans op herstel.

Nieuwe editie GOMA
In 2015 kan De Letselschade Raad samen met de aangesloten organisaties voor het tweede op
eenvolgende jaar extra aandacht schenken aan de implementatie van de Gedragscode Openheid 
medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Dankzij de financiële 
steun van het ministerie van VWS kunnen we een palet aan activiteiten ontplooien.
Een belangrijke stap is dat we gaan schrijven aan een nieuwe editie van de gedragscode. Onder 
regie van De Letselschade Raad zullen de relevante koepelorganisaties samen met talloze profes
sionals uit het veld zorgen voor een GOMA met nog meer concrete handvatten voor een goede 
omgang met medische incidenten. We streven naar een brede verzameling van goede praktijken 
en een betere aansluiting bij de praktijk, bij voorbeeld die van de ziekenhuizen die zelf schadeclaims 
regelen.

Financieringsmodel
In financieel opzicht is 2015 een belangrijk jaar: een nieuw financieringsmodel is van kracht gewor
den. De kern daarvan is dat aan organisaties een hogere contributie wordt gevraagd voor aanslui
ting bij De Letselschade Raad door inschrijving in het Register GBL. Het gaat om een forse stijging 
van de contributie. Dit komt omdat het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn subsidie afbouwt. 
Willen we voldoende continuïteit waarborgen voor de activiteiten van de Raad, dan kunnen we niet 
anders dan aan de markt vragen om bij te springen.
Steeds vaker zegt men: ‘De Letselschade Raad is niet meer weg te denken’. Ik geloof ook dat een 



De Letselschade Raad  Jaarverslag 2014 25

IN EEN HOGERE 
VERSNELLING

letselschadebranche zonder De Letselschade Raad niet meer voorstelbaar is. Is het denkbaar om te 
stoppen met de ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen? Met het onderhoud van de beide 
gedragscodes? Met het toezicht op de naleving daarvan? Met bemiddeling bij zaken die vastlopen? 
Met een platform zijn, ván en vóór de branche? Onze dialoog, de bundeling van organisaties in één 
overkoepelend orgaan, is en blijft onze kracht. De Raad is van ons allemaal. Door de bekostiging 
van de uitgaven voor het Bureau naar draagkracht door te berekenen, zijn we overtuigd een redelijk 
financieringsmodel te hebben geïntroduceerd.

Winwinwin
In een van de nieuwste managementboeken las ik onlangs over driedimensionaal leiderschap: “De 
leider van de toekomst streeft naar winwinwín.” Dat houdt in dat de leider van de toekomst op 
zoek gaat naar keuzes die “goed zijn voor hemzelf, voor de direct betrokkenen en ‘voor de rest van 
de wereld’”.

Graag zal ik aan het einde van 2015 opnieuw met u terugblikken: heeft het jaar van herstel een win
winwin situatie opgeleverd? Als we met z’n allen vol overtuiging daaraan werken, zou dat straks zo 
maar kunnen blijken!
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Financiën
De Letselschade Raad ontvangt steeds minder subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
In de periode van 2007 tot en met 2011 droeg het ministerie jaarlijks 400.000 euro bij aan de activi
teiten van de Raad. In 2012 daalde de subsidie naar 250.000 euro en nam vervolgens af naar 200.000 
euro in 2013, 150.000 in 2014 en 100.000 in 2015. Stapsgewijs bouwt het ministerie de subsidie 
geheel af. Een substantieel deel van de inkomsten valt daarmee weg. Overheidssubsidie blijft echter 
onmisbaar als waarborg voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van De Letselschade Raad.

De Letselschade Raad heeft zijn inkomsten aangevuld en uitgaven beperkt door tegen betaling diver
se activiteiten aan te bieden. Denk aan het GOMA Symposium, De Letselschade Raadsdag en de trai
ningen bij open inschrijving, in company en met behulp van de Elearning module. Voor de toetsing 
van de ingeschrevenen in het Register GBL met een self assessment en een bezoekaudit berekende de 
Raad de kosten door. Tevens vraagt de Raad een vergoeding voor Bemiddelingsgesprekken.

Eenmalige meevallers met betrekking tot de verkoop van licenties voor Elearning, de uitvoering 
van bezoekaudits en de btwaftrek hebben gezorgd voor het geboekte positieve resultaat.

Staat van baten en lasten 2014

Nieuw financieringsmodel
De toekomst en de financiële positie van de Raad zijn in de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp 
van gesprek geweest tussen het Bestuur en het Platformoverleg. Binnen beide gremia onderschrijft 
men unaniem het belang van het voortbestaan van de Raad als overlegtafel en zachte toezichthou
der van de letselschadebranche. Daarom is in 2014 een nieuw financieringsmodel ontwikkeld. Vanaf 
1 januari 2015 vraagt de Raad een hogere bijdrage aan de aangesloten organisaties in het Register 
GBL. De opbrengst uit deze bijdragen moet samen met de inkomsten uit de diverse activiteiten de 
minimale bezetting van het bureau garanderen.

Subsidie van Fonds Slachtofferhulp
Het Fonds Slachtofferhulp verstrekt een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe subsite voor 
mensen met letselschade. Het Fonds wil met deze subsidie bijdragen aan de voorlichting aan en 
zelfredzaamheid van letselschadeslachtoffers.

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

Baten 712.579 733.900 503.783

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 684 3.000 2.696

Algemene kosten materiële normering + 
procesnormering 542.874 531.750 423.900

Projectkosten materiële normering 7.304 7.500 5.322

Projectkosten proces-normering GBL + GOMA 116.390 195.000 122.295

Onvoorzien --- 5.000 ---

Totaal kosten 667.252 734.250 554.213

Resultaat 45.327 -10.850 -50.429

Financiële baten en lasten 3.754 7.450 5.526

Resultaat 49.081 -3.400 -44.903
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Organisatie
Stichting De Letselschade Raad bestaat uit een Bestuur, een landelijk Bureau en een Platformover
leg. Het Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en het functioneren 
van De Letselschade Raad. Het Platformoverleg is een samenwerkingsverband dat zich richt op de 
inhoud van het werk binnen de letselschadebranche en beleidsmatige besluiten neemt.

Platformoverleg
Hieronder worden de leden van het Platformoverleg en de toehoorders vermeld. De cursief gezette 
namen zijn van degenen die als vervanger optreden bij afwezigheid van de leden en toehoorders.

Voorzitter mr. Aleid Wolfsen
ANWB  Marga de Jager
 mr. Mark Schoonderwaldt
De Letselschade Raad  drs. Deborah Lauria
Slachtofferhulp Nederland  drs. Victor Jammers
 Harry Crielaars
Verbond van Verzekeraars  mr. Ernst Pompen (WAMverzekeraars), tot 16
 Marly de Blaeij (WAMverzekeraars), vanaf 19
 mr. Theo Kremer (Personenschade Instituut Verzekeraars)
 ir. Dion Zoontjes (rechtsbijstandverzekeraars), tot 17
 Martijn van Baalen (rechtsbijstandverzekeraars), vanaf 17
 vacature (rechtsbijstandverzekeraars)
 mr. Barbara Stam (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 mr. Harry Henschen (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
NIVRE mr. Berth Groot
 mr. Robert Andriessen
GAV drs. Henk Boersma, tot 111
 drs. Thijs Brandt, vanaf 111
 drs. Astrid Blaauw
NIS mr. Annemiek van Reenenten Kate
 mr. Diny de Neef
NVvA dhr. Erwin Audenaerde
 dhr. Arl Hoffman

Toehoorders:
Ministerie van V & J mr. Kirsten Redeker
 mr. Sven Zoeteman
LSA mr. Joost Wildeboer
 mr. Oswald Nunes

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

Baten 712.579 733.900 503.783

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 684 3.000 2.696

Algemene kosten materiële normering + 
procesnormering 542.874 531.750 423.900

Projectkosten materiële normering 7.304 7.500 5.322

Projectkosten proces-normering GBL + GOMA 116.390 195.000 122.295

Onvoorzien --- 5.000 ---

Totaal kosten 667.252 734.250 554.213

Resultaat 45.327 -10.850 -50.429

Financiële baten en lasten 3.754 7.450 5.526

Resultaat 49.081 -3.400 -44.903
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Bestuur
De Letselschade Raad wordt geleid door een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het functi
oneren van het Bureau en voor de besteding van de financiële middelen van de Stichting. In juni 
2014 heeft Eric Schneijdenberg de voorzittershamer overgedragen aan Robert van der Schaaf.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Robert van der Schaaf, namens het Verbond van Verzekeraars 
Penningmeester:  drs. Marga de Jager, namens de ANWB 
Algemeen lid:  drs. Victor Jammers, namens Slachtofferhulp Nederland

Bureau
Het Bureau van De Letselschade Raad houdt zich bezig met:
•  communicatie binnen de branche en daarbuiten met overheid, politiek en letselschadeslachtoffers;
•  ontwikkeling van beleid en producten zodat De Letselschade Raad zijn rol van initiator en 

 facilitator kan vervullen;
•  het faciliteren van de samenwerking binnen de bedrijfstak en projectmanagement;
•  bemiddeling bij vastgelopen zaken;
•  informatie, advies en hulp voor mensen met letselschade;
•  voorlichting en training voor professionals uit de letselschadebranche.

Personele bezetting
Bij het Bureau werken zeven medewerkers, waarvan een als oproepkracht. In totaal gaat het om 4,2 fte. 

Robert van der Schaaf Marga de Jager Victor Jammers

drs. Deborah Lauria, 
directeur

mr. Marijke Arntz, jurist 
Bemiddelingsloket

mr. Eva Deen, jurist 
Bemiddelingsloket

drs. Sandre Douma, 
communicatie en 
projecten
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Permanente Commissie GOMA
•  prof. mr. Arno Akkermans (VU), voorzitter
•  mr. Claudia Boekestein (ministerie van V & J)
•  mr. Trudy Boshuizen (NVZ)
•  mr. Marleen Braam (ministerie van VWS)
•  mr. Rachel Dielen (Stichting PIV)
•  mr. Eva Deen (De Letselschade Raad)
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad)
•  ir. Titia Lekkerkerk (NPCF)
•  Gerda de Groot (VKIG), vanaf 111
•  mr. Harry Henschen (medische 

 aansprakelijkheidsverzekeraars)
•  mr. Hugo de Jager (rechtsbijstand

verzekeraars)
•  mr. Corinne Jeekel (advocaat)
•  mr. Hilde van der Meer (KNMG)
•  mr. Annemiek van Reenenten Kate 

 (belangenbehartiger)
•  mr. Aernout Santen (medische 

 aansprakelijkheidsverzekeraars)
•  mr. Albert Vermaas (NFU)

Projectgroep Integrale aanpak 
 kwalijke praktijken
•  mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade 

Raad), voorzitter
•  mr. Jan Willem Koeleman (advocaat)

•  mr. Sander de Lang (advocaat)
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad)
•  mr. Yda Matthijssen (ANWB)
•  mr. Oswald Nunes (advocaat)
•  mr. Marly de Blaeij (Verbond van 

 Verzekeraars)
•  mr. Han Raasveld (NIVRE)
•  mr. Freek Schultz (belangenbehartiger)

Werkgroep Normering
•  mr. dr. Esther Engelhard, (Universiteit 

Utrecht) voorzitter
•  mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheids

verzekeraars)
•  drs. Sandre Douma (De Letselschade Raad)
•  mr. Ivanka Dijkstra (De Letselschade Raad)
•  mr. Hieron van der Hoeven (aansprakelijk

heidsverzekeraars)
•  mr. Ralph Keijzer (aansprakelijkheids

verzekeraars) 
•  mr. Jolanda Broeders (advocaat)
•  mr. Marieta Storm (ANWB)
•  mr. Richard Tijink (NIVRE) 
•  dhr. Fred Zwarts (NLE)
•  mr. Ingrid van der Zwet (rechtsbijstand

verzekeraars) 
•  mr. Marcel Garst (FSO)

Werkgroepen, projectgroepen en commissies
De Letselschade Raad heeft al zijn resultaten kunnen bereiken dankzij de enorme betrokkenheid en 
inzet van de aangesloten organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren. Zij vormen een hecht en 
zeer productief samenwerkingsverband. Via het Platformoverleg worden vele professionals ingeschakeld 
die met de Raad samenwerken om letselschadeslachtoffers de positie te geven die zij verdienen.

Hierna volgt de samenstelling van werkgroepen, projectgroepen en commissies.

mr. Ivanka Dijkstra, 
coördinatie trainingen 
en projecten

Sonja Plooij, office 
manager

mr. Ieke-Louise de 
Pooter, audits en jurist 
Bemiddelingsloket
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Adviseurs:
•  ErikJan Bakker (rekenkundige)
•  Henk Boersma (medisch adviseur)
•  Ton van Summeren (rekenkundige)

Werkgroep Smartengeld
•  mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheids

verzekeraars)
•  mr. Eva Deen (De Letselschade Raad)
•  mr. Margreet Eijkelenboom (Nivre)
•  mr. Berth Groot (Nivre)
•  drs. Petr Pliva (GAV)
•  drs. Han Schumacher (medisch adviseur)
•  mr. Marieta Storm (advocaat)
•  mr. Robert Verburg (advocaat)
•  mr. Marco Zwagerman (advocaat)

Stuurgroep Smartengeld
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad)
•  mr. Harco de Bosch Kemper (ANWB)
•  mr. Theo Kremer (PIV)
•  mr. Peter Langstraat (advocaat)
•  mr. Lidwien Wellen (advocaat)

Projectgroep GOMA Congres
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad)
•  drs. Sandre Douma (De Letselschade 

Raad)
•  drs. Alice Hamersma (medische 

 aansprakelijkheidsverzekeraars)
•  mr. Harry Henschen (medische 

 aansprakelijkheidsverzekeraars)
•  mr. Annemiek van Reenenten Kate 

 (belangenbehartiger)

Denktank DLRFSO
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad), voorzitter
•  Wiebe de Boer (NAH Zorg, FSO)
•  Frank van der Burg (Verbond van 

 Verzekeraars)
•  An Cremers (NAH Zorg)
•  mr. Raoul van Dort (NAH Zorg)
•  drs. Geert Hendriks (Slachtofferhulp 

 Nederland)
•  mr. Theo Kremer (PIV)
•  mr. Mark Schoonderwaldt (ANWB)

Projectgroep Kwaliteitseisen Register 
GBL
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad), voorzitter
•  mr. Rachel Dielen (PIV)
•  mr. IekeLouise de Pooter (De Letsel

schade Raad)
•  mr. Tjip Ridder (Nivre)
•  drs. Patricia Swienink (Verbond van 

 Verzekeraars)

Denktank Overlijdensschade
•  Jessica Laumende Valk (rekenkundige en 

arbeidsdeskundige), voorzitter
•  prof. mr. Arno Akkermans (VU Amster

dam)
•  A.J. Heijs (letselschaderegelaar)
•  mr. Hieron van der Hoeven (aansprakelijk

heidsverzekeraars/werkgroep Normering)
•  mr. Hugo de Jager (rechtsbijstand

verzekeraars)
•  mr. Coen de Koning (advocaat)
•  mr. Josee van de Laar (advocaat)
•  Menno Neeser (rekenkundige)
•  mr. Jaap Sap (rechter)
•  Vera Waaijenberg (rekenkundige)
•  mr. drs. Ilona van der Zalm (Erasmus 

 Universiteit Rotterdam)
•  Fred Zwarts (belangenbehartiger/werk

groep Normering)

Projectgroep Kwaliteitseisen Register 
GOMA
•  drs. Deborah Lauria (De Letselschade 

Raad), voorzitter
•  mr. Marloes Faasen (MAverzekeraar)
•  mr. Birgitte Geelhoed (Nivre)
•  mr. IekeLouise de Pooter (De Letsel

schade Raad)
•  mr. Annemiek van Reenenten Kate 

 (belangenbehartiger)
•  dhr. Melchior Spies MBA (MAverzekeraar) 

tot 111
•  mr. Harry Henschen (MAverzekeraar) 

vanaf 111
•  drs. Patricia Swienink (Verbond van 

 Verzekeraars)
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