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Trainingsaanbod�Werken�met�de�GBL



Nieuw van De Letselschade Raad zijn praktijkgerichte trainingen over de Gedragscode
Behandeling Letselschade. Ook de Medische Paragraaf komt aan bod. Er zijn trainingen voor
diverse groepen, zoals managers, bestuursleden en professionals uit de letselschadepraktijk.
In de dagvullende basismodule Werken met de GBL voor professionals uit de
letselschadepraktijk staan vragen centraal als: Wat betekent de GBL 2012 voor het werk in de
praktijk en voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium 'proportioneel'
praktisch gezien in? De deelnemers krijgen theorie aangereikt die ze vervolgens toepassen
op casussen.
Begin 2013 lanceert De Letselschade Raad een E-learning module. Professionals, van starter
tot gevorderd, kunnen met behulp van deze module online hun kennis van de GBL testen. De
module bestaat uit korte filmpjes, gevolgd door meerkeuzevragen met een uitgebreide
toelichting. Wie de toets succesvol afrondt, ontvangt een certificaat. De kosten zijn € 250,-
per licentie.
Voor beleidsmakers en professionals verzorgt De Letselschade Raad in 2013 twee keer de
verdiepingsmodule Morele besluitvorming en de GBL. Ook deze dagvullende training begint
met een gedeelte theorie, waarna de deelnemers oefenen aan de hand van praktijkgerichte
casussen. Tot slot zijn trainingen op maat mogelijk, geheel afgestemd op de wensen van de
organisatie.
Het oefenen met casussen gebeurt in kleine groepjes met intensieve begeleiding, onder
andere van de juristen van het Bemiddelingsloket. De dagvullende trainingen kosten € 395,-
euro per deelnemer. Meer informatie en de trainingsdata 2013 zijn te vinden op
www.deletselschaderaad.nl onder 'Dienstverleners'.

Nieuwe�impulsen�voor�GOMA�in�zorgsector
De Letselschade Raad heeft de omgang met
medische incidenten benoemd tot een van de
speerpunten voor 2013 en 2014. Met een

http://www.deletselschaderaad.nl


voorlichtingscampagne, trainingen en een
kwaliteitssysteem stimuleert de Raad in die periode
de naleving van de Gedragscode Openheid
medische incidenten; betere afwikkeling Medische
Aansprakelijkheid (GOMA).
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
en Nederlandse Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU) bevelen sinds maart 2012 de GOMA
aan bij hun leden. De Letselschade Raad verwacht
dat de bekendheid met de gedragscode snel zal
stijgen en staat klaar om zorgaanbieders te

ondersteunen bij de invoering ervan.
De komende twee jaren rust die ondersteuning op drie peilers. De eerste bestaat uit
voorlichting aan patiënten, zorgaanbieders en medische aansprakelijkheidsverzekeraars.
GOMA trainingen vormen een tweede peiler. Ruime aandacht gaat in de trainingen uit naar
de communicatie met patiënten, want met openheid en respect kunnen zorgverleners na een
medisch incident onnodig leed voorkomen. Op www.deletselschaderaad.nl onder
'Dienstverleners' staan nadere gegevens over de trainingen.
Als derde peiler introduceert De Letselschade Raad het komend jaar een kwaliteitssysteem.
Een onderdeel daarvan is een openbaar GOMA Register voor zorgaanbieders en medische
aansprakelijkheidsverzekeraars die handelen conform de GOMA. De Letselschade Raad
toetst bij opname in het register en vervolgens periodiek of de organisatie voldoet aan de
kwaliteitseisen. Het Verbond van Verzekeraars en het Fonds Slachtofferhulp dragen in 2013
met een subsidie bij aan de bekostiging van deze activiteiten. Voor de verdere financiering
heeft De Letselschade Raad een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS.

Staatssecretaris�Teeven�ziet�sterke�verbetering
Het klimaat rond letselschadeafwikkeling is sterk
verbeterd, oordeelt staatssecretaris Fred Teeven van
Veiligheid en Justitie. De bewindsman ziet een
rechtstreeks verband tussen de verbeteringen en het
hanteren van de GBL.
Voor de tweede keer dit jaar was de staatssecretaris
te gast bij De Letselschade Raad. Nadat in juni de
Medische Paragraaf aan hem was overhandigd, nam
hij tijdens de Raadsdag op 8 november de geheel
herziene GBL 2012 in ontvangst. Bij die gelegenheid
uitte hij opnieuw zijn waardering voor de
werkzaamheden en coördinerende rol van De
Letselschade Raad.
Belang�slachtoffer
"Een ongeluk kan het leven van een slachtoffer totaal

overhoop gooien. Uiteraard qua gezondheid, maar ook door allerlei juridische rompslomp met
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procedures die jaren voortslepen. De vorige GBL heeft daar verlichting in gebracht en de GBL
2012 gaat op dezelfde voet verder: door consequent het belang van het slachtoffer voorop te
stellen. Met een deugdelijke en soepele afhandeling zijn slachtoffers geholpen en dat is voor
mij een belangrijke doelstelling."
Niet alleen de gedragscode, maar ook de andere activiteiten van De Letselschade Raad
dragen bij aan een soepel verloop van de schadeafhandeling, aldus Teeven. Zo noemt hij het
een goede zaak dat de Raad voorwaarden gaat stellen aan de inschrijving in het GBL
Register. Als extra kwaliteitsgarantie doorlopen de ingeschrevenen jaarlijks een self
assessment en krijgen zij eens per drie jaar een auditbezoek. Dit komt de professionalisering
van de branche ten goede, aldus de bewindsman.

GBL�2012:�geheel�herzien
Het slachtoffer centraal stellen… Wat betekent dat
voor de letselschadepraktijk? Bij het inrichten van
processen en het hanteren van termijnen? Voor het
contact met het slachtoffer? Bij het nemen van
verantwoorde beslissingen? De geheel herziene
Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL 2012)
geeft de spelregels voor professionals uit de
letselschadepraktijk.
De GBL 2012 kent een indeling in tien gedragsregels
die aansluiten bij de praktijk. Aan de basis van de
gedragsregels liggen de waarden, normen en
verantwoordelijkheden die eigen zijn aan het
professioneel behandelen van een letselschadezaak.
Bij de gedragsregels staan toelichtingen, goede

praktijken en verwijzingen naar jurisprudentie.
Breed�draagvlak
Aan de totstandkoming van de GBL 2012 hebben velen meegewerkt. Een breed
samengestelde werkgroep begeleidde de aanpassing van de gedragscode. Tijdens de
consultatiebijeenkomsten van De Letselschade Raad voorzagen ruim honderd mensen de
concepttekst van commentaar. Onder hen bevonden zich verzekeraars, bestuurders,
belangenbehartigers, registerexperts, advocaten, wetenschappers, rechters en
vertegenwoordigers van consumenten-, patiënten- en slachtofferorganisaties. De GBL 2012
kan dankzij deze werkwijze op een breed draagvlak rekenen.

Werkdocumenten�uit�Medische�Paragraaf
beschikbaar

De werkdocumenten uit de Medische Paragraaf zijn
vanaf januari ook in bewerkbare vorm beschikbaar.
De Letselschade Raad heft de beveiliging op de
documenten op, zodat het gemakkelijker wordt om



formulieren en formats te integreren met de interne
systemen.
De Medische Paragraaf verscheen in mei 2012 als
een aparte bijlage bij de Gedragscode Behandeling
Letselschade. De goede praktijken uit het boekje
moeten leiden tot een soepeler verloop van het
medisch beoordelingstraject. Twee kernproblemen
worden geregeld, namelijk de uitwisseling van
medische informatie en de duidelijkheid over de

status van het medisch advies en de positie van de medisch adviseur. Diverse
werkdocumenten helpen om uitvoering te geven aan de goede praktijken. Vóór 1 januari
zullen de werkdocumenten in bewerkbare vorm te vinden zijn op www.deletselschaderaad.nl.
Ervaringen�en�suggesties
De Medische Paragraaf is een levend document. Ervaringen, reacties en suggesties uit de
praktijk zijn zeer welkom. Uw reactie kunt u richten aan

Drukke�Letselschade�Raadsdag�goed�gewaardeerd
De Letselschade Raadsdag 2012 is goed bevallen,
zo blijkt uit de evaluatieformulieren. Bezoekers gaven
de dag gemiddeld een ruime 7,5 als rapportcijfer.
Hun waardering had nog hoger uitgepakt als de
locatie beter bereikbaar was geweest en de
geluidsinstallatie in de ochtend had gewerkt. Met
bijna 130 deelnemers lag de opkomst boven
verwachting. Tijdens zijn openingswoord verheugde
voorzitter Aleid Wolfsen van het Platformoverleg zich
over het grote aantal bezoekers, want dat "toont uw
betrokkenheid bij alles wat met de
letselschadepraktijk te maken heeft". Die
betrokkenheid acht hij essentieel, want "uiteindelijk

komt het aan op hoe u met de GBL en de GOMA omgaat in elk individueel geval".
In het plenaire ochtendprogramma werden de belangrijkste ontwikkelingen aangestipt met 
presentaties van directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad, professor dr. Johan 
Lange van het Erasmus Medisch Centrum en raadsheer Bert de Hek van het Gerechtshof 
Leeuwarden. Ethicus dr. Rob van Es en jurist mr. dr. Erik-Jan Wervelman behandelden in het 
kort de GBL 2012 die na de lunch werd overhandigd aan staatssecretaris Teeven. In de 
middag bezochten de deelnemers workshops.
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Sylvia�den�Ouden�verlaat�het�bestuur
De Letselschade Raad heeft begin december op
feestelijke wijze afscheid genomen van bestuurslid
Sylvia den Ouden. Namens de ANWB was zij eind
jaren negentig een van de initiatiefnemers tot de
oprichting van het Nationaal Platform
Personenschade, de voorloper van De Letselschade
Raad. Sindsdien is zij steeds zeer actief geweest als
penningmeester in het bestuur en als lid van het
Platformoverleg. De Letselschade Raad bedankt

haar voor haar oprechte betrokkenheid, haar jarenlange inzet en voor de inspirerende
samenwerking.

Corry�van�Zeeland�gaat,�Esther�Engelhard�komt
Bij de Werkgroep Materiële Normering wisselt de
wacht. Corry van Zeeland, directeur van het TISCO
en hoofd van het Justice Innovation Lab van de
Universiteit van Tilburg, droeg in november de
voorzittershamer over aan Esther Engelhard,
hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit van
Utrecht. Corry van Zeeland was medeauteur van de
eerste versie van de GBL. Als onafhankelijke en
vakkundige voorzitter heeft zij jarenlang structuur
gegeven aan de activiteiten van de werkgroep. Haar
stijl als procesleider was voor de leden van de
werkgroep altijd zeer motiverend. Over haar
opvolgster leest u meer in de volgende nieuwsbrief.
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