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Datum�GOMA-symposium�‘Picture�Perfect?!’
bekend:�26�mei!

Op donderdagmiddag 26 mei a.s. vindt het jaarlijkse GOMA-symposium plaats.
Tijdens deze middag wordt ook de samenhang van de GOMA met de Wkkgz (Wet Kwaliteit
Klachten en Geschillen in de zorg) toegelicht, met speciale aandacht voor de nieuwe rol van
de klachtenfunctionaris en de Geschillencommissie. Daarnaast wordt ingegaan op de stand
van zaken van de herziening van de GOMA (GOMA 2.0).
Het symposium is bedoeld voor (o.a.): zorgverleners, bestuurders en functionarissen kwaliteit
en veiligheid van ziekenhuizen en instellingen, klachtenfunctionarissen, professionals uit de
letselschadebranche. Het symposium vindt plaats in het Gooiland Theater te Hilversum.
Zodra het voorlopige programma bekend is wordt het hier gepubliceerd; binnenkort kunt u
zich ook opgeven via deze website.



Nadere informatie volgt binnenkort.

Annotatie�bij�arrest�Gerechtshof�Amsterdam
2-2-2016�(Centramed�c.s.�/�X)
Over het verschaffen van medisch advies aan de patiënt zie volgende link.

Project�‘Eén�medisch�adviseur’�van�start
Binnen de projectgroep Normering wordt gewerkt aan een aanbeveling voor het werken met
één medisch adviseur. In de letselschadebranche is het in zaken waarin ook een
belangenbehartiger namens een slachtoffer optreedt, gebruikelijk om met twee medisch
adviseurs te werken. Eén medisch adviseur treedt dan op namens de WA-verzekeraar en één
namens het slachtoffer. De vraag is of dit altijd nodig is.
Uiteraard heeft deze werkwijze de nodige voordelen, zo is elke betrokken partij geheel vrij om
in samenspraak met een eigen medisch adviseur de eigen positie binnen het
schaderegelingtraject te bepalen. Het werken met één medisch adviseur heeft echter ook een
aantal voordelen, zoals onder meer een hogere doorloopsnelheid van letselschadezaken,
lagere (behandel)kosten en expertisekosten en grotere slachtoffervriendelijkheid. De
aanbeveling zal ingaan op drie punten:
De omstandigheden waaronder het wenselijk is dat één medisch adviseur optreedt
De kwalificaties waaraan de medisch adviseur moet voldoen en de wijze waarop de
onafhankelijkheid en deskundigheid van de medisch adviseur gewaarborgd
De procesbeschrijving
Medische aansprakelijkheidszaken worden vooralsnog niet meegenomen in deze
aanbeveling, vanwege de geheel eigen problematiek die daarbij speelt.
De aanbeveling zal eind december 2016 gereed zijn voor besluitvorming.

Resultaten�uitgevoerde�audits�voor�het�
Register GBL�in�2015
“Behandel de klant zoals je zelf behandeld zou willen worden. Je moet inlevingsvermogen 
hebben, geef daarom inzage in de plannen.”
In 2015 hebben in totaal acht bezoekaudits plaats gevonden: bij rechtsbijstandverzekeraars, 
belangenbehartigers, wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraars en expertisebureaus.
Algemene constatering is, dat er steeds meer en meer bewuste aandacht is voor correcte 
toepassing en naleving van de GBL.

http://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2016_0090
file:///Users/lies/Downloads/Bestanden%20oude%20website/deletselschaderaad.nl/indexc933.html?page=News&item=Resultaten+uitgevoerde+audits++voor+het+Register+GBL+in+2015


Veel�gestelde�vragen�over�de�Richtlijn
en�op�de         website
De werkgroep Normering heeft in de afgelopen periode de antwoorden op veel gestelde 
vragen geactualiseerd en tevens nieuwe geformuleerd. Oude en nieuwe veelgestelde vragen 
over de Richtlijnen zijn op onze website te vinden

De Letselschade Raad 

Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag 

Postbus 93309, 2509 AH Den Haag

T 088 - 33 22 555 

E info@deletselschaderaad.nl

mailto:info@deletselschaderaad.nl

	Lokale schijf
	DLR mailing


