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IN DEZE UITGAVE:

Bezoek Noorse delegatie NPE

Ronde Tafelsessie Medische Aansprakelijkheid 16 november

Training GBL 23 november 2015 en Data Trainingen GBL 2016

Evaluatie Herstel Café – Raadsdag 2015

Activiteiten projectgroep Traumatisch niet aangeboren hersenletsel

TNAH

Uitspraak Tuchtcollege voor de gezondheidszorg – GOMA

Uitspraak Rechtbank Amsterdam over Medische paragraaf GBL

Bereikbaarheid bureau De Letselschade Raad ti jdens de feestdagen

Kalender

Bezoek�Noorse�delegatie�NPE
Op 12 november 2015 ontving het bureau van De
Letselschade Raad een delegatie van het Noorse
NPE: Norske Pasientskade Erstattning. NPE is
een overheidsinstelling onder het Noorse
ministerie van Volksgezondheid en Zorg, die
kosteloos schadeclaims van patiënten in
behandeling neemt, wanneer zij tijdens de
behandeling in de gezondheidszorg letsel

hebben opgelopen. De patiënt en zijn belang staan daarbij centraal. Het NPE wilde zich
verdiepen in de GOMA, aangezien daar overeenkomsten zijn met de visie van het Noorse
instituut, ondanks het feit dat het Noorse systeem gebaseerd is op no-fault. Tijdens de
bijeenkomst maakten alle deelnemers nader kennis met de verschillende (wettelijke)
systemen waaronder letselschade opgelopen in een zorginstelling kan worden vergoed.



Essentieel verschil tussen het Nederlandse en het Noorse juridisch systeem is dat in
Noorwegen de claims worden afgehandeld door een overheidsorgaan zonder dat
aansprakelijkstelling van de zorginstelling noodzakelijk is. Hiermee is het voor een patiënt
eenvoudiger dan in Nederland om een schadeclaim vergoed te krijgen wanneer hij schade
heeft geleden door een medische behandeling.
Keerzijde is dat het Noorse systeem vele malen duurder is dan het Nederlandse.
De GOMA wordt internationaal als een good practice gezien, een effectief middel om een
cultuur van openheid te bevorderen in de zorg en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten.
De Letselschade Raad is daarom uitgenodigd om in april 2016 deel te nemen aan het
International Forum on Quality and Safety in Health Care in Zweden en zal daar een
posterpresentatie houden over de GOMA.

Ronde�Tafelsessie�Medische�Aansprakelijkheid�
16 november�2015
Op 16 november jl. kwamen vertegenwoordigers van verzekeraars en belangenbehartigers in 
medische aansprakelijkheidszaken bij elkaar. In een Ronde Tafelsessie bespraken zij hun 
ervaringen met de GOMA aan de hand van twee korte films met bijbehorende stellingen, dit 
alles ten behoeve van de herziening van de GOMA. Hierbij een impressie van de 
bijeenkomst.

Training�GBL�en�Medische�Paragraaf�op
23 november�jl.�weer�geslaagd!
Maandag 23 november jl. namen 15 letselschadebehandelaars deel aan de Training Werken 
met de GBL en de Medische Paragraaf. In de ochtend lichtte Erik-Jan Wervelman de 
totstandkoming van de GBL en onderliggende grondslagen van de gedragsregels in de GBL 
toe.

Evaluatie�Herstel�Café
Tijdens de Letselschade Raadsdag van 8 oktober
jl. met als thema ‘Going up!’ verzorgde een
aantal herstelgerichte dienstverleners het
zogenaamde ‘Herstel Café’. Bij hun stand
ontvingen zij geïnteresseerde bezoekers van de
Raadsdag die aan de hand van concrete
casuïstiek kennis konden maken met de

gepresenteerde diensten. Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden en zijn
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vervolgafspraken gemaakt.

Activiteiten�projectgroep�TNAH
Op 14 oktober jl. kwam de projectgroep ‘Naar een betere behandeling van traumatisch NAH’
voor de derde keer bijeen. Aandacht werd besteed aan de vraag wanneer de diagnose
traumatisch hersenletsel van toepassing is. Vanuit medisch oogpunt zijn daarvoor definities
en richtlijnen opgesteld. In de praktijk wordt echter geconstateerd dat deze diagnose te vaak
niet of te laat wordt gesteld. Ook wordt in de afwikkeling van letselschadezaken te vaak geen
rekening gehouden met de gevolgen van traumatisch hersenletsel. De projectgroep wil een
stappenplan introduceren om gemiste diagnoses en de gevolgen daarvan te voorkomen.

Uitspraak�Tuchtcollege�voor�de�gezondheidszorg
Regionaal Tuchtcollege baseert uitspraak mede op GOMA.

Uitspraak�Rechtbank�Amsterdam
Rechtbank verwijst naar de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling 
Letselschade (GBL).

Bereikbaarheid�tijdens�de�feestdagen
Het bureau van De Letselschade Raad is gesloten van 21 december 2015 t/m 3 januari 2016.
Vanaf 4 januari 2016 zijn wij weer bereikbaar.

Kalender
25 januari 2016: Expertmeeting GOMA – Omgaan met medische incidenten in de zorg voor 
zorgverleners actief in de GGZ (GOMA Deel A)
8 februari 2016: Expertmeeting GOMA - Omgaan met medische incidenten voor 
letselschadebranche en zorginstellingen die zelf schadezaken afwikkelen (GOMA Deel B)
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17 november 2016: De Letselschade Raadsdag: 10 jaar GBL

Begin 2016 brengt De Letselschade Raad een special uit over de indexering van

de Richtlijnen en een update over smartengeld.

Trainingen GBL en Medische Paragraaf in 2016: 14 maart en 7 november.

Aanmelden via info@deletselschaderaad.nl
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