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E-learning: handig en aangenaam

Symposium�over�onderzoek�naar�medische�incidenten
De Letselschade Raad liet gedurende 2013 onderzoek doen
naar de implementatie van de Gedragscode Openheid
medische incidenten; betere afwikkeling Medische
Aansprakelijkheid (GOMA). Tijdens het symposium ‘GOMA:
placebo of wonderpil?’ op 12 juni brengt mr. dr. Rolinka
Wijne de voornaamste aandachtspunten uit dit onderzoek
voor het voetlicht.

Aandacht is er ook voor innovaties en inspirerende praktijken. Klachtenfunctionaris Margo van der
Staak en strategisch adviseur Fleur Mutsaets vertellen over de implementatie van de GOMA in het
TweeSteden Ziekenhuis. Gynaecoloog Anton Zürcher van het LUMC geeft concrete handvatten voor
een zorgvuldige communicatie tussen arts en patiënt. Professor Aart Hendriks gaat in op de visie van
de KNMG op het wetsvoorstel Wkkgz: ligt hier een kans of juist een bedreiging?
Voorzitter Marlout Corba van de VKIG deelt met de aanwezigen de bevindingen van de werkgroep
zorgvuldige communicatie. Deze werkgroep, met vertegenwoordigers van KNMG, NPCF, LSA/ASP,
Slachtoffer in Beeld, de VKIG, CentraMed en MediRisk, bracht in beeld wat mensen in de



verschillende fasen na een incident nodig hebben voor behoud of herstel van hun vertrouwen.
Keynote speaker Marc de Hond sluit het symposium af met een inspirerend betoog.
De dagvoorzitter is Stef Verhoeven van de Stichting PatiëntVeilig.nl. Samen met copresentator
Matthijs Buikema belicht hij in korte intermezzo’s het patiëntenperspectief. Het symposium vindt
plaats in Theater FIGI in Zeist, aanvang 13.30 uur. De deelnamekosten zijn € 125. Ga voor meer
informatie en aanmelding naar www.deletselschaderaad.nl.

De�Letselschade�Raad�ook�in�de�toekomst
onverminderd�nodig

‘2013 is een jaar met moed en vertrouwen geweest’, schrijft
Aleid Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg, in het
voorwoord van het Jaarverslag 2013. Het onderlinge
vertrouwen tussen de deelnemende organisaties maakte
een effectieve samenwerking mogelijk aan nodige en
duurzame verbeteringen. Het jaarverslag van De
Letselschade Raad geeft een bondig overzicht van de
activiteiten.
Vijf jaar na het besluit tot oprichting van de Raad als
opvolger van het Nationaal Platform Personenschade, is de
motivatie voor de ketensamenwerking nog onverminderd
groot, zo bleek tijdens een bezinningsbijeenkomst. Wat de
organisaties in het Platformoverleg verbindt, is het gedeelde
uitgangspunt: letselschadeslachtoffers verkeren in een

kwetsbare positie en het is in ieders belang zaken goed te regelen. De Letselschade Raad, hoeder
en onderhouder van gedragsnormen en materiële normering, is de spil van de samenwerking en
slaat een brug tussen marktpartijen en organisaties van slachtoffers, patiënten en consumenten.
Implementatie GOMA 
Een speerpunt in het beleid tot 2017 is de implementatie van de GOMA. Het Actieplan GOMA startte
vorig jaar met een congres, de instelling van een Register GOMA en een onderzoek naar de
implementatie van de gedragscode binnen de ziekenhuiswereld en de letselschadepraktijk. De
Letselschade Raad ondersteunt de implementatie met voorlichting, trainingen en het Register GOMA.
Eind 2013 verstrekte het ministerie van VWS voor de periode 2014-2016 subsidie voor de uitvoering
van het Actieplan GOMA.
Kwaliteitstoetsing
In 2013 werd de kwaliteitstoetsing van de ingeschrevenen in het Register GBL uitgebouwd. Na de
start van de self assessments in 2012 begonnen in 2013 ook de bezoekaudits. De Letselschade
Raad streeft naar een cultuurverandering en ondersteunt dit streven op allerlei manieren, waaronder
met trainingen voor professionals en via de activiteiten van het Bemiddelingsloket.
Financiën
Hoewel het ministerie van VWS door het verstrekken van subsidie heeft laten blijken veel belang te
hechten aan de werkzaamheden van De Letselschade Raad, is het ministerie van Veiligheid &
Justitie begonnen met het afbouwen van zijn subsidie. Het voortbestaan van De Letselschade Raad
is daardoor nog steeds een punt van zorg. Subsidie door V & J is essentieel voor de
onafhankelijkheid van De Letselschade Raad en dus voor het draagvlak voor de vele activiteiten.

http://www.deletselschaderaad.nl


Interview�Albert�Vermaas,�UMCU
De NFU raakte pas in een laat stadium bij De Letselschade
Raad betrokken, maar waardeert de deelname desondanks.
Albert Vermaas, NFU-vertegenwoordiger in DLR en hoofd
juridische zaken bij UMC Utrecht: “Op het platform van DLR
komt alles bij elkaar. Daar hoor je waar anderen mee zitten
en wat er speelt. Je houdt elkaar scherp. Heel nuttig, vind
ik.”
Het aantal incidentmeldingen bij het UMC Utrecht is in tien
jaar flink gestegen en ligt nu rond de 4000 per jaar. “Het is
niet dat we veel meer fouten maken, maar de cultuur is

veranderd”, legt Vermaas uit. “Er heerst hier echt een open cultuur. Dat is een basisvoorwaarde om
ook over nare dingen te kunnen praten. En als dat betekent dat we moeten betalen, vinden we dat
niet erg.”
Klachten die schadeclaims worden, handelt het UMCU bewust zélf af, en niet de verzekeraar. “Dat
vinden we persoonlijker. We proberen zo snel mogelijk te reageren en blijven altijd in contact met de
claimant zodat het niet escaleert.”
Stok om mee te gaan
Gezien zijn standpunt over openheid is het niet verwonderlijk dat Vermaas de Gedragscode
Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid 'een goed initiatief'
noemt. “De gedragscode biedt de zorgverlener vertrouwen en houvast: dit is zoals het moet, dit is
zoals wij het doen, dit is geborgd in ons systeem. Mensen hebben tekst en voorbeelden nodig. Er zit
een goede toelichting bij, je kunt het nog even nalezen. De GOMA is geen stok om mee te slaan,
maar een stok om mee te gáán.”
Het bevreemdt hem dat in het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de GOMA
niet wordt genoemd. “Zo'n mooi instrument en dan doe je er niks mee! Ik ben blij dat de Eerste Kamer
daar, in tegenstelling tot de Tweede, kritische vragen over heeft gesteld.”
De eerste
UMC Utrecht was het eerste ziekenhuis in Nederland dat de GOMA implementeerde. Dat kostte niet
eens zoveel moeite, legt Vermaas uit. “Wij hebben vorig jaar het JCI-keurmerk gehaald. Onderdeel
van het accrediteringstraject is het Veilig Melden Systeem, VMS. En daarmee hadden we ook
meteen de GOMA geïmplementeerd.”
Het UMCU is tevens het eerste ziekenhuis dat zich inschreef in het Register GOMA. “Met de
inschrijving in het Register druk je uit dat je het onderwerp belangrijk vindt en dat je volledig achter de
GOMA staat. Ik snap niet goed waarom andere UMC's zich nog niet hebben ingeschreven.”
Iedereen rond één tafel
Vermaas ziet voor De Letselschade Raad maar een beperkte rol bij de implementatie van de GOMA.
De kracht van de Raad zit volgens hem vooral in het bij elkaar brengen van partijen. “Dit veld is zó
breed dat niemand zich geroepen voelt om iedereen rond één tafel te verzamelen. Dat de Raad dit
wél voor elkaar krijgt, vind ik juist zijn verdienste. Ik ben heel blij dat wij erbij aangesloten zijn.”

Geschillen�over�BGK



Het Bemiddelingsloket krijgt regelmatig verzoeken van
belangenbehartigers om te bemiddelen bij het verhalen van
de buitengerechtelijke kosten (BGK). Hoewel problemen met
de BGK de schadeafwikkeling behoorlijk kunnen frustreren,
bemiddelt het Bemiddelingsloket hierbij niet. Discussies over
de BGK vergen namelijk een inhoudelijke beoordeling.
Zowel slachtoffers als professionals kunnen telefonisch
contact opnemen met het Bemiddelingsloket voor informatie

en voorlichting, maar ook voor bemiddeling bij een meningsverschil, een geschil of als de afwikkeling
van een zaak stagneert. De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaak, hoort partijen aan en
geeft advies over de meest passende oplossing. Het Bemiddelingsloket geeft geen inhoudelijk
oordeel, maar bekijkt de kwestie op procesniveau.

MediRisk�en�medisch�advies
MediRisk geeft patiënten die een klacht of claim hebben
ingediend bij een ziekenhuis inzicht in de medische
adviezen. MediRisk is de eerste partij in Nederland die dit
doet. Patiënt en hun belangenbehartigers verkrijgen via het
medisch advies duidelijkheid over welke feiten in het
medisch dossier bepalend zijn voor het standpunt van de
verzekeraar en waar eventueel een verschil van inzicht
bestaat.
“Over het medisch advies en de interpretatie ervan hangt al
jaren een zweem van ondoorzichtigheid die de snelheid van

de afhandeling van de claim in de weg zit”, aldus Marjoleine Van der Zwan, directeur van MediRisk.
Haar organisatie vergroot de transparantie, maar wel op voorwaarde van wederkerigheid. De patiënt
en zijn belangenbehartiger moeten op hun beurt bereid zijn het advies van de eigen medisch
adviseur met MediRisk te delen.

De�Letselschade�Raadsdag:�2�oktober�2014
‘Grip op uw letselschade: een illusie?’ De Letselschade
Raadsdag staat dit jaar in het teken van deze vraag.
Gedragstherapeut Martin Appelo verduidelijkt hoe socratisch
motiveren helpt om de regie te houden, ook in contact met
lastige cliënten. Regeren is vooruitzien en daarom zet
directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars de
trends en ontwikkelingen in de letselschadepraktijk op een
rij.
Digitalisering is één van die ontwikkelingen. Het is

noodzakelijk wil het slachtoffer weer de teugels in handen krijgen, maar in de letselschadepraktijk is
het ook taaie materie en lastig van de grond te tillen. Guus Harten, senior rechter bij de Rechtbank
Noord-Holland, professor Arno Akkermans van de VU en SIVI-directeur Hein Aanstoot gaan in op nut



en noodzaak.
Extra houvast wordt geboden tijdens de parallelsessies in de middag. Op het programma staan
workshops ‘Omgaan met medische informatie’, Geweldloze communicatie’ en ‘Begeleiding van
slachtoffers’, een Speakers Corner rond het Digitaal Gezamenlijk Behandelplan en een Vragenuur
over De Letselschade Richtlijnen. Bioloog David van Gennep, directeur van de Stichting Aap, sluit de
middag af met een presentatie over geschilbeslechting.
In juni ontvangt u de uitnodiging met het definitieve programma.

Leergang�Medische�aansprakelijkheid
Cursus Aansprakelijkheid in medische zaken
Universitair docent mr. dr. Rolinka Wijne verzorgt voor De
Letselschade Raad een leergang Aansprakelijkheidrecht in
medische zaken. De leergang bestaat uit een basiscursus
en twee verdiepingscursussen. De cursussen zijn ook
afzonderlijk te volgen.
Tijdens de basiscursus behandelt zij mede aan de hand van
praktijkvoorbeelden de rechtsverhouding met de

zorgverlener, de grondslagen voor aansprakelijkheid van de zorgverlener en het causaal verband 
tussen de normschending en de schade van de patiënt. Na afloop van de middag zijn de deelnemers 
op hoofdlijnen bijgepraat over het medisch aansprakelijkheidsrecht en zijn zij beter voorbereid op 
lopende én nieuwe zaken.
Bij de bespreking van de grondslagen gaat het onder meer over onrechtmatige daad, kwalitatieve 
aansprakelijkheden, centrale aansprakelijkheid en het bewijs. In het gedeelte over causaal verband 
komen aan bod het condicio sine qua non-verband, meervoudige causaliteit, eigen schuld, het bewijs 
en de toerekening naar redelijkheid. Ook komen de cursisten meer te weten over de omgang met 
medische informatie, de vraagstelling deskundigen en de mogelijkheid van een deelgeschilprocedure. 
Tot slot wordt ook ingegaan op acutaliteiten en de toekomst.
Verdiepingscursussen
Tijdens de vier uur durende verdiepingscursus Rechtsverhouding en grondslagen bij 
aansprakelijkheid in medische zaken behandelt Wijne uitvoerig de rechtsverhouding en de 
grondslagen voor aansprakelijkheid. De cursisten komen aan de hand van een concrete casus in het 
bijzonder meer te weten over de behandelingsovereenkomst, begin, einde, partijen, de verplichtingen 
van partijen en over de aansprakelijkheid voor hulppersonen en zaken.
De verdiepingscursus Juridische causaliteit bij aansprakelijkheid in medische zaken biedt inzicht in de 
complexiteit van het causaal verband maar ook in de mogelijkheden om gebruik te maken van 
handvatten om het bewijs te construeren, zoals de omkeringsregel. De cursus biedt eveneens inzicht 
in de regels van de proportionele aansprakelijkheid waaronder de benadering van de verloren kans. 
Waar mogelijk wordt dit met een concrete casus toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de Wkkgz 
en het stelsel in andere landen.
De Letselschade Raad biedt ook een verkorte variant van de basiscursus en de 
verdiepingscursussen aan. In de verkorte varianten van 2 uren wordt een deel van de lesstof niet of 
minder uitvoerig behandeld dan in de normale cursus.
Informatie en aanmelding
Meer informatie over de Leergang en de wijze van aanmelden is te vinden op de website onder 
Cursusaanbod GOMA.  Daar staat ook beschreven waarin de verkorte varianten afwijken van 
de gewone cursussen. De prijs per cursusmiddag is € 300 per persoon. De verkorte cursus kost € 
150



per persoon. Een middagvullende in company cursus kost € 2.500.

E-learning:�handig�en�aangenaam
Met de E-learning module beschikt u over een handig
instrument om uw kennis van de Gedragscode Behandeling
Letselschade bij te spijkeren en te toetsen of u in
praktijksituaties handelt in de geest van de GBL. Aan de
hand van verfilmde praktijksituaties krijgt u vragen
voorgelegd. De antwoorden zijn voorzien van een

uitgebreide toelichting. Zo wordt leren een aangename ervaring, achter de computer en op een door
u gekozen moment.

De Letselschade Raad 
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