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De�Letselschade�Richtlijnen�per�2012
geïndexeerd<

Per 1 januari 2012 is een aantal Letselschade
Richtlijnen geïndexeerd. Allereerst zijn de
normbedragen voor de vergoeding van schade
wegens studievertraging aangepast, ten gevolge
de stijging van de Cao-lonen in 2011. Daarnaast
zijn de bedragen voor de vergoeding van
huishoudelijke hulp aangepast. Ook deze
verhoging vloeit voort uit de stijging van de Cao-
lonen in 2011.

http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=News&item=De+Letselschade+Richtlijnen+per+2012+ge%C3%AFndexeerd


Forse�toename�meldingen�Bemiddelingsloket
In 2011 zijn er in totaal 466 nieuwe zaken in
behandeling genomen door het Bemiddelingsloket.
Ten opzichte van 2010, waarin er 300 zaken in
behandeling werden genomen, is dit een toename
van 55%. Nog altijd betreft het merendeel van de
zaken letselschade ten gevolge van een
verkeersongeval. In 2011 is echter het aantal
meldingen over medische fouten aanzienlijk
toegenomen tot 20% van het totaal. Het merendeel
van de meldingen is gedaan door slachtoffers. Zij

noemden in 2011 als voornaamste klacht de manier van werken door de belangenbehartiger.
Veel slachtoffers noemen de moeilijke bereikbaarheid van hun belangenbehartiger, de trage
behandeling van de zaak en het gevoel dat ze niet goed weten wat hun belangenbehartiger
nu precies voor ze doet. Voorts vragen veel slachtoffers een doorverwijzing naar een
belangenbehartiger. Ook is er in 2011 nog een aantal onnodige No Cure No Pay contracten
aan het Bemiddelingsloket voorgelegd.

Stichting�Keurmerk�Letselschade�en�De
Letselschade�Raad�gaan�samenwerken

 Eind februari heeft er een constructief overleg
plaatsgevonden tussen bestuursleden van het
Keurmerk Letselschade en De Letselschade Raad.
Er is gesproken over
samenwerkingsmogelijkheden. Ondanks dat beide
organisaties al geruime tijd naast elkaar bestaan
en optreden, is vastgesteld dat er veel raakvlakken
zijn. De tijd is nu rijp om meer samenwerking op te
zoeken. Hiertoe is een aantal afspraken gemaakt.

Zo zullen beide organisaties gaan zorgen voor een regelmatige uitwisseling van relevante
informatie. Via de nieuwsbrieven houden de organisaties hun achterban op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in de andere organisatie. De organisaties maken onderling afspraken
over de afbakening van hun taken zodat overlap voorkomen wordt. Tot slot zullen de audits
onderling worden afgestemd zodat er geen dubbel werk wordt verricht of dubbele kosten
gemaakt worden. De Letselschade Raad is verheugd met het zetten van deze stappen en
verwacht veel van deze samenwerking.

Medische�paragraaf�GBL�aangenomen�door
Platformoverleg

De nieuwe Medische Paragraaf bij de GBL is op 15 december
j.l. aangenomen door het Platformoverleg van De



Letselschade Raad. Binnenkort zal de Medische Paragraaf
officieel worden gelanceerd, in de volgende nieuwsbrief leest
u hier meer over. Vanaf dat moment zal de Medische
Paragraaf digitaal beschikbaar zijn via de website van De
Letselschade Raad. De gedrukte versie van de Medische
Paragraaf is op dit moment nog niet gereed, maar iedereen
die zich hiervoor heeft ingeschreven krijgt een bericht zodra
dit wel het geval is. De gedrukte versie van de Medische
Paragraaf is tegen kostprijs te bestellen via

info@deletselschaderaad.nl.

De�Letselschade�Raad�verhuist
Het bureau van De Letselschade Raad gaat
verhuizen. De verhuizing is noodzakelijk omdat het
huidige huurcontract op de Bordewijklaan afloopt.
Vanaf 21 maart a.s. neemt het Bureau haar intrek
in het gebouw van SER aan de
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW te Den Haag. 
Zowel het postbusnummer als het telefoonnummer
blijven ongewijzigd. In verband met deze
verhuizing is het Bureau in de week van 21 maart

mogelijk lastiger bereikbaar. Wij vertrouwen op uw begrip.

Op�bezoek�bij�DAS�Rechtsbijstand
Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad heeft
verschillende functies. Het bekendste is het loket vanwege het
werk dat de medewerkers doen voor slachtoffers, zoals het
vlottrekken van vastgelopen zaken, het geven van voorlichting en
het bieden van een luisterend oor. Het Bemiddelingsloket heeft
echter ook een belangrijke signalerende functie en is een bron

van informatie. Deze informatie is ook voor de markt interessant en leerzaam. Zo nu en dan
wordt het Bemiddelingsloket door organisaties benaderd met de vraag wat te komen vertellen
over het werk van De Letselschade Raad in zijn algemeenheid en het Bemiddelingsloket in
het bijzonder. Zo vroeg rechtsbijstandverzekeraar DAS ons onlangs te komen spreken op de
jaarvergadering van haar Vakgroep Onrechtmatige daad en Letsel.

http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=News&item=Op+bezoek+bij+DAS+Rechtsbijstand


De�Letselschade�Raadsdag:�Donderdag�8
november�2012

De datum voor de Letselschade Raadsdag is bekend:
donderdag 8 november 2012. De vierde editie van de
Raadsdag zal, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in
2012 niet meer op vrijdag maar op donderdag
plaatsvinden. Dit jaar is verder nieuw dat de Raadsdag
voor iedere belangstellende toegankelijk zal zijn. Was de
Raadsdag in voorgaande jaren exclusief voor
deelnemers aan het GBL Register en deelnemers aan
de werk- en projectgroepen, in 2012 kiest De

Letselschade Raad er bewust voor om de Raadsdag voor alle belangstellenden open te
stellen. Verder zullen er PE-punten voor deze dag aangevraagd worden. Tot slot valt te
vermelden dat De Raadsdag 2012 een hele dag zal bestrijken. Meer informatie over
bijvoorbeeld het programma, volgt later. Noteert u echter nu alvast deze datum in uw agenda!

Ethiek,�imago    en commercie in de 
letselschadepraktijk

Het oordeelsvermogen van het VU medisch centrum is ernstig
tekort geschoten’, schrijft Peter Giesen in de Volkskrant van
25 februari jl. Het is slechts een van de vele conclusies naar
aanleiding van het tv-programma “24 uur: tussen leven en
dood”. 
In het programma werden beelden vertoond van patiënten op
de Afdeling Spoedeisende Hulp van het VUmc. De patiënten
werden ongevraagd gefilmd en medewerkers van Eyeworks

keken mee zonder medeweten van de patiënt. De patiënten die voor het programma in
aanmerking kwamen, werden pas achteraf geïnformeerd dat ze waren gefilmd. Wel werd hen
vóór de uitzending toestemming gevraagd de beelden te mogen gebruiken. Terecht leidde
deze gang van zaken tot veel ophef: het belang van de patiënt bleek niet voorop te staan. Het
omstreden programma is inmiddels stopgezet en het VUmc heeft haar excuses aangeboden.
Het leek zo’n mooie zet. Entertainment als PR voor het ziekenhuis. Maar onethisch
uitgevoerd. Dat kan dus niet.

De Letselschade Raad 

Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag 
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file:///Users/lies/Downloads/Bestanden%20oude%20website/deletselschaderaad.nl/index0aa5.html?page=Ethiek,+imago+en+commercie+in+de+letselschadepraktijk
mailto:info@deletselschaderaad.nl


HTML_template4b07.html[23-05-17 11:15:27]


	Lokale schijf
	DLR mailing


