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Basismodule�‘Werken�met�de�GBL’�van�start
De rode loper ligt uit en de koffie staat klaar op 11
februari. Die dag verzorgt De Letselschade Raad
voor de eerste keer de basismodule ‘Werken met de
GBL’. Deze dagvullende training voor professionals
uit de letselschadepraktijk biedt een goede mix van
theorie en praktijk, denken en doen. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar. 
De training vangt aan met drie inleidingen. Dr. Rob
van Es, universitair docent Organisatiefilosofie,
behandelt de ethische uitgangspunten achter de
geheel herziene GBL 2012. Dr. mr. Erik-Jan
Wervelman, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger
bij het Gerechtshof Leeuwarden, gaat in op de
gedragscode zelf. Mr. Annelies Wilken, onderzoeker

aan de VU Amsterdam, geeft een toelichting op de Medische Paragraaf die in mei 2012
verscheen als aparte bijlage bij de GBL. Na iedere inleiding passen de deelnemers de
aangereikte theorie toe aan de hand van een praktijkgerichte casus. 
'Na het gedeelte met de inleidingen werken de deelnemers een complexe casus uit. Dit
gebeurt in kleine groepjes onder begeleiding van mr. Eva Deen en mr. Ivanka Dijkstra. Als



juristen van het Bemiddelingsloket staan zij midden in de letselschadepraktijk. 
De Letselschade Raad biedt de basismodule ‘Werken met de GBL’ dit jaar vijf maal via open
inschrijving aan: op 11 februari, 11 maart, 13 juni, 7 oktober en 11 december. De trainingen
vinden plaats bij De Letselschade Raad, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 Den Haag (in het
SER-gebouw, op loopafstand van Den Haag CS). De kosten zijn € 395,- excl. btw per
deelnemer. De Letselschade Raad kan de basismodule ook in company verzorgen. De prijs is
dan € 5000 per training.

De�Letselschade�Richtlijnen�per�1�januari
gewijzigd

De Letselschade Raad heeft per 1 januari twee
richtlijnen gewijzigd. 
De normbedragen in De Letselschade Richtlijn
Studievertraging zijn aangepast aan de stijging van
de cao-lonen. Daarnaast zijn nieuwe normbedragen
vastgesteld voor De Letselschade Richtlijn
Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding.

Studievertraging 
De normbedragen voor schade wegens studievertraging zijn aangepast in verband met de
stijging van de cao-lonen in 2012. Schade wegens studievertraging treedt op doordat een
slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als de opleiding na een ongeval wordt
onderbroken. 

Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding 
Per 1 januari 2013 zijn de normbedragen vastgesteld op € 28,00 per dag opname in een
ziekenhuis en € 14,00 per dag opname in een revalidatievoorziening. De daggeldvergoeding
is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding en de
diverse kosten om het verblijf gedurende de opname te veraangenamen. De overige
Letselschade Richtlijnen zijn niet gewijzigd.

Subsidie�van�Fonds�Slachtofferhulp
Het Fonds Slachtofferhulp steunt ook in 2013 met
subsidie diverse activiteiten van De Letselschade
Raad. De bijdrage is bestemd voor de implementatie
van de Gedragscode openheid medische incidenten;
betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid
(GOMA), zoals de lancering van het GOMA Register
en de evaluatie van de GOMA. Daarnaast financiert
het Fonds de ontwikkeling van een trainingsaanbod

voor professionals in de gezondheidszorg. 
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De rapporten van Stichting De Ombudsman en de NPCF over
negatieve ervaringen van patiënten na een medisch incident,
waren een duidelijk signaal om gezamenlijk te werken aan
verbetering van de positie van de patiënt. Het resultaat hiervan

is de GOMA. 
Deel A van deze gedragscode bevat aanbevelingen voor de communicatie tussen
zorgaanbieder en patiënt na een medisch incident. Deel B geeft richtlijnen voor de
afhandeling van letselschadeclaims. De trainingen van De Letselschade Raad zoomen vooral
in op deel A, omdat openheid voor patiënten van groot belang is. Zorgaanbieders kunnen met
een adequate reactie na een medisch incident het vertrouwen van patiënten behouden of
herstellen, onzekerheid wegnemen en bijdragen aan hun herstel. Het Fonds Slachtofferhulp
wil met zijn subsidie bijdragen aan een bredere bekendheid van de GOMA.

Even�voorstellen:�Esther�Engelhard
Esther Engelhard heeft eind november Corry van
Zeeland opgevolgd als voorzitter van de Werkgroep
Materiële Normering. De leden van deze werkgroep
ontwikkelen nieuwe De Letselschade Richtlijnen en
zorgen voor de actualisering van bestaande
richtlijnen. Dr. Esther Engelhard is universitair
hoofddocent bij het Molengraaff Instituut voor
Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Haar
onderzoeksbelangstelling ligt bij het (Europees)

aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en dan met name letselschade. In 2003
promoveerde zij op het onderwerp Regres aan de Universiteit van Maastricht. Zij is redacteur
van de boekenreeks Ars Aequi Libri en medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor
Burgerlijk Recht (NTBR) en Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S). In 2013 wil de
Werkgroep Materiële Normering drie nieuwe richtlijnen ontwikkelen: voor geldstromen,
berekening smartengeld en berekening verlies verdienvermogen. Ook wordt De Letselschade
Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld herzien vanwege de publicatie van het meest
recente Smartengeldboek van de ANWB. De Letselschade Raad bericht hierover zodra
bijzonderheden bekend zijn.

Zo�gek�nog�niet…
Bij De Letselschade Raad heb ik sinds september
communicatie & projecten onder mijn hoede. Om de
mensen, thema’s en mores te leren kennen, woon ik
sindsdien de ronde tafelsessies bij. Professionals uit
diverse geledingen schuiven tijdens deze sessies
met elkaar om tafel voor een open gesprek over wat
goed gaat, maar ook over problemen en knelpunten.



Een rode draad in de gesprekken is het
spanningsveld binnendienst versus buitendienst. Tot
frustratie van velen komt het te vaak voor dat
afspraken tussen slachtoffer, belangenbehartiger en
schaderegelaar voor jan joker blijken, omdat de

schadebehandelaar niet akkoord gaat...
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