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VWS subsidieert actieplan GOMA
De Letselschade Raad heeft een keur aan
activiteiten gepland rond de implementatie van de
Gedragscode Openheid medische incidenten;
betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid
(GOMA). Met een actieplan wil de Raad bijdragen
aan de openheid rond en een betere omgang met
incidenten in de zorg. Het ministerie van VWS

verstrekt daartoe tot 2017 subsidie.
Het startschot voor het actieplan GOMA viel afgelopen zomer. Tijdens het congres ‘Krijg nou
de GOMA!’ werd toen het Register GOMA gelanceerd. Organisaties uit de zorg en de
letselschadepraktijk maken met hun inschrijving in het Register kenbaar de gedragscode te
zullen naleven door transparant, respectvol en doortastend te handelen, ook bij onbedoelde
effecten van een medisch behandeling. In reactie op de uitbreiding van de activiteiten naar de
zorgsector heeft het ministerie van V & J besloten zijn subsidie aan De Letselschade Raad te
handhaven op het niveau van 2013. Voor de Raad komt daarmee een einde aan een periode
van onzekerheid.
Drie pijlers
Het Actieplan kent drie pijlers. Ten eerste breidt De Letselschade Raad de capaciteit van het



Bemiddelingsloket uit. Het aantal meldingen bij het loket naar aanleiding van medische
incidenten vertoont een forse groei sinds de introductie van de GOMA. Door de uitbreiding
kan het Bemiddelingsloket nog meer mensen helpen.
De tweede pijler is het Register GOMA als instrument om het commitment aan de
gedragscode te verstevigen en uit te dragen. In de komende drie jaren wil de Raad in
samenspraak met betrokken partijen een kwaliteitssysteem opzetten, net als bij het Register
GBL. Waar mogelijk wordt ingehaakt op bestaande kwaliteitssystemen.
De derde pijler bestaat uit een spectrum aan voorlichtingsactiviteiten, gericht op professionals
en patiënten. Om deze groepen gericht te ondersteunen gaat De Letselschade Raad
trainingen, ronde tafelsessies en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, folders ontwikkelen
en de website uitbreiden met aparte secties voor professionals uit de zorgsector en patiënten.
Platform voor overleg
Voor de nadere uitwerking van het Actieplan wil De Letselschade Raad nauw samenwerken
met professionals uit de zorgsector en de letselschadepraktijk. Op deze manier wil de Raad
ook een platform bieden voor overleg tussen alle partijen die zijn betrokken bij de omgang
met medische incidenten.

Focus op beroepseer tijdens Raadsdag
De Letselschade Raadsdag 2013 op 22
november trok ruim 130 bezoekers naar het
Gooiland Theater in Hilversum. Centraal in
het programma stond het spanningsveld
tussen beroepseer en regulering.
Bovendien vierde De Letselschade Raad
zijn vijfjarig bestaan.
Hier volgt een korte impressie van de dag.
Een uitgebreid verslag van de diverse

presentaties en parallelsessies met aanvullende informatie staat op
www.deletselschaderaad.nl.
Moed en vertrouwen
President Leendert Verheij van het Gerechtshof Den Haag hield een inspirerend betoog over
‘Werken met moed en vertrouwen’. Gedragscodes ziet hij als een middel om de discussie
over normen en waarden te starten en onder de aandacht te houden. Naar zijn mening kan
De Letselschade Raad terecht trots zijn op zijn gedragscodes, omdat deze “beogen
deelnemers uit verschillende belangen- en koepelorganisaties te binden en te committeren
aan gemeenschappelijke waarden, met het oog op een gemeenschappelijk doel.”
Directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad deed daarna verslag van de eerste
bevindingen met de bezoekaudits die “een mooi instrument blijken om tot een betere
bewustwording te komen”. Tijdens de audit krijgen organisaties ook adviezen over mogelijke
verbeteringen. Bij de bezochte organisaties varieerde het aantal dossiers per behandelaar te
maximeren tussen 60 en 160 op jaarbasis. Ook adviseert zij na 18 maanden een
evaluatiemoment op te nemen en niet te wachten tot de termijn van twee jaar is verstreken,
een soepel mandaat te hanteren, en het ‘vier ogen principe’ breed toe te passen door met
collega’s te sparren, ook als zaken (nog) niet zijn vastgelopen.
Het medisch advies
‘De Estafette: Het medisch advies’ bestond uit vier korte presentaties. In de projecten
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Columbus, Aquarius en 1MA werken partijen met één medisch adviseur. De resultaten zijn
positief. Bij Columbus neemt de belangenbehartiger het voortouw; de verzekeraar toetst
achteraf. In Aquarius heeft de arts persoonlijk contact met het slachtoffer. De arts richt zich
dan vooral wat nodig is voor herstel. Tijdens het project 1MA wordt letselschade geregeld met
de inzet van een onafhankelijke medisch-adviesorganisatie.
Het vierde project, van de PIV werkgroep Implementatie Medische Paragraaf, is inmiddels
afgerond en had tot doel het medisch beoordelingstraject bij verzekeraars te verbeteren. Op
verzoek van de GAV heeft de werkgroep de gerichte medische machtiging en dito medische
volmacht sterk vereenvoudigd en voorzien van een heldere toelichting. De formulieren zijn te
vinden op de websites van GAV, De Letselschade Raad en PIV.
Wie betaalt de rekening?
De paneldiscussie ‘Wie betaalt de rekening’ over de vergoeding van de BGK sloot het
ochtendgedeelte af. Tijdens een Wereldcafé later op de dag praatten de aanwezigen en de
panelleden door over dit onderwerp en zochten zij naar nieuwe wegen. Op het
middagprogramma stonden twee parallelsessies Cultuurverandering in de zorg, de workshops
‘De achterkant van het gelijk: omgaan met dilemma’s in de praktijk’ en ‘Oordeel of
vooroordeel bij de schadevaststelling’ en het debat ‘Autonomie versus regeldruk: de
letselschadeadvocaat in het nauw?’.
Als laatste spreker op de Raadsdag nam verkeersvlieger en safety investigator Cees Jan
Meeuwis het woord. Stap voor stap zette hij uiteen wat zich heeft afgespeeld rond het aan de
grond lopen van het cruiseschip Costa Concordia. Kapitein Francesco Schettino is in de
publieke opinie al veroordeeld, maar Meeuwis gaf de aanwezigen stof tot nadenken over
fouten, de menselijke factor en hun eigen oordeel.

Nieuwe berekening smartengeld in de maak
De huidige raming van smartengeld doet geen
recht aan het leed van slachtoffers. Het systeem is
ondoorzichtig en de bedragen zijn laag in
vergelijking met omringende landen. Een nieuwe
methode voor de berekening van smartengeld is in
de maak. De Letselschade Raad werkt daarbij
samen met de vereniging van
letselschadeadvocaten ASP en het PIV.
Professor Siewert Lindenbergh van de Erasmus
Universiteit pleitte vorige week in Nieuwsuur voor
hogere bedragen smartengeld in Nederland. De
aanleiding was de verschijning van het nieuwe
ANWB Smartengeldboek. Rechters raadplegen
deze verzameling van rechterlijke uitspraken om de
hoogte van smartengeld te bepalen in lopende

zaken.
Geen sluitpost
De Letselschade Raad zet zich in voor een transparante berekening van smartengeld. Het
smartengeld is al vele jaren niet verhoogd en gedegen criteria om de hoogte ervan vast te
stellen ontbreken. Vaak dient smartengeld als een sluitpost ter afronding van het bedrag aan
materiële schade. Een onderbouwing van het bedrag aan smartengeld ontbreekt meestal. Dit



alles doet geen recht aan de pijn, het verdriet en de verminderde levensvreugde van
slachtoffers.
Een werkgroep werkt aan een nieuwe methode, waarbij de hoogte van het smartengeld
afhangt van enerzijds de aard en ernst van het letsel en anderzijds persoonlijke factoren. De
methode is al tijdens vier expertmeetings besproken met vertegenwoordigers van de
rechterlijke macht, advocatuur, verzekeraars, wetenschap en overige betrokkenen bij de
letselschadepraktijk. Naar verwachting leiden de activiteiten nog dit jaar tot een definitief
voorstel voor een nieuwe Letselschade Richtlijn.

Consumentenbond: kies belangenbehartiger uit
Register GBL

De Consumentenbond raadt letselschadeslachtoffers
aan een letselschade-expert in te schakelen die in het
Register GBL staat. De Geldgids van november bericht
dat er ‘helaas veel onkundige belangenbehartigers actief’
zijn. De partijen in het Register worden door De

Letselschade Raad getoetst op kennis en kwaliteit. Ook hebben zij toegezegd zich aan de
Gedragscode Behandeling Letselschade te houden. Het novembernummer van de Geldgids
bevat een special over het claimen van letselschade door een verkeersongeval.

Rollenspel en maatwerk bij training GBL
U denkt alles te weten over de GBL, want u
werkt er dagelijks mee. Bovendien is het maar
een dun boekje. Toch blijkt de training ‘Werken
met de GBL’ een oogopener te kunnen zijn.
De deelnemers aan de laatste drie trainingen
waarderen de dag met een 7,8. Elk van hen
zou de training met een gerust hart aan
collega’s aanbevelen.
Enkele reacties van deelnemers:
♦ “Door deze training is mijn aanvankelijke
weerstand tegen de GBL volledig
weggenomen.”

♦ “Het rollenspel heeft mij het inzicht gegeven dat de GBL geen keurslijf is maar mij juist
ruimte en kaders geeft om mijn werk zo goed mogelijk te doen.”
♦ “Ik realiseer mij nu veel beter wat het effect van goede communicatie kan zijn.”
Stap in de schoenen van
Het rollenspel is een nieuw element in de training: de deelnemers stappen in de schoenen
van de diverse betrokkenen en brengen vervolgens theorie en uitgangspunten in de praktijk.
Het rollenspel behoort samen met de gedachtewisseling over waarden en normen en de
bespreking van de casus tot de hoogst gewaardeerde onderdelen van de training. De reden?
De deelnemers leren meer over hun eigen beweegredenen en die van de anderen. Dit inzicht



vergemakkelijkt de communicatie en helpt bij het vinden van geschikte oplossingen.
De training wordt dit jaar bij open inschrijving nog gehouden op 14 april, 2 juni, 13 oktober en
8 december bij De Letselschade Raad in Den Haag.
De trainers zijn:
♦ Erik-Jan Wervelman, advocaat en co-auteur van de GBL
♦ Annelies Wilken, wetenschapster en auteur van de Medische Paragraaf
♦ Ger Palmboom, ethicus
De kosten zijn € 395,- excl. btw per deelnemer. Naast bij open inschrijving kan de training ook
in company worden aangeboden. In overleg met u wordt gezorgd voor maatwerk.
Wilt u meer weten over de in company trainingen of u aanmelden voor een van de trainingen
bij open inschrijving? Stuur dan een e-mail aan trainingen@deletselschaderaad.nl.

Oplossing voor problemen met volmacht
Slachtoffers behoren er niets van te merken als de
WA-verzekeraar via een volmacht opereert. Ook
dan moet de letselschadevergoeding binnen
veertien dagen zijn betaald. Het Verbond van
Verzekeraars herkent dat het werken met een
volmacht soms problemen geeft. Diverse

maatschappijen hebben inmiddels afspraken gemaakt om vertraging voor slachtoffers te
voorkomen.
Tijdens de ronde tafelsessies kreeg De Letselschade Raad signalen over vertraging van de
uitbetaling van letselschadevergoedingen door verzekeraars die optraden via een volmacht.
De Raad heeft het probleem gemeld aan het Verbond van Verzekeraars dat direct actie heeft
ondernomen. Vanaf 2015 gaat het Personenschade Instituut van Verzekeraars toetsen of de
termijn van veertien dagen ook inderdaad wordt gehaald.
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