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Basismodule ʻWerken met de GBLʼ op 3 juni

Herinnering: Congres over medische incidenten

Tuchtraad doet uitspraak over naleving GBL

Noteer alvast: Raadsdag, 22 november 2013

Letselschade-uitkering telt niet mee als eigen vermogen voor de AWBZ

DLR gastspreker bij internationaal congres CED in Warschau

Basismodule�‘Werken�met�de�GBL’�op�3�juni
Bij De Letselschade Raad staat maandag 3 juni de koffie weer klaar
voor de deelnemers aan de basismodule ʻWerken met de GBLʼ. Deze
training bestaat uit drie inleidingen, waarbij de deelnemers actief
worden betrokken, en een grote oefencase die zij in kleine groepen
uitwerken. Achterover leunen is er voor de deelnemers niet bij; de
inleiders dagen hen uit om mee te denken. Voor de training van 3 juni

zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan via trainingen@deletselschaderaad.nl.
Drs. Ger Palmboom verzorgt in de ochtend de inleiding over ethiek en de GBL. Advocaat dr.
mr. Erik-Jan Wervelman, medeauteur van de GBL 2012, gaat in zijn inleiding in op de
gedragsregels uit de gedragscode. Na de lunch geeft onderzoeker mr. Annelies Wilken,
auteur van de Medische Paragraaf bij de GBL, op hoofdlijnen uitleg bij deze nieuwe
toevoeging aan de gedragscode. Een grote oefencase brengt de belangrijkste leerpunten van
de dag samen. In subgroepen bespreken de deelnemers de case. Ook mr. Ivanka Dijkstra,
jurist van het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad, geeft begeleiding bij dit
onderdeel van de training.
Ger Palmboom 
Anders dan Erik-Jan Wervelman en Annelies Wilken behoeft docent ethiek Ger Palmboom
wellicht wat introductie. Hij is eigenaar van Niets is Zwart/Wit, morele reflectie in de zorg, lid
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van de Medisch Ethische Commissie van Ziekenhuis De Gelderse Vallei en verzorgt al jaren
lessen ethiek voor psychologen (postdoctorale opleiding) en voor studenten van de opleiding
Maatschappelijk Werk. Zijn interesse richt zich met name op welke wijze mensen veerkrachtig
omgaan met kwetsbaarheid die onlosmakelijk verbonden is aan het leven. Hij ziet morele
reflectie als een middel om bewust te worden wat er nu écht toe doet. Professionals komen
en blijven zo beter in contact met hun drijfveren en motiverende bronnen.
Evaluatie eerste training 
De deelnemers aan de eerste training in februari waardeerden de dag met het gemiddelde
rapportcijfer 7,6. Het laagste cijfer was een 7 en de hoogste een 8,5. Bij de vraag ʻZou u deze
training aan collegaʼs adviseren?ʼ reageerden de deelnemers positief, zo blijkt uit de
evaluatie. De meeste waardering ging uit naar de inleiding over de Medische Paragraaf, ook
al vonden sommige het tempo erg hoog. Ook de bespreking van de casussen en het contact
met andere professionals werden genoemd als waardevolle aspecten van de training.

Herinnering:�Congres�over�medische�incidenten

Ruim honderdtwintig aanmeldingen zijn er inmiddels voor het Congres ʻKrijg nou de GOMAʼ 
op 31 mei. Centraal op deze bijeenkomst staan openheid en transparantie na medische 
incidenten, vanuit de zorgverlener, maar ook vanuit diens verzekeraar als de patiënt een 
schadeclaim indient. De Letselschade Raad organiseert het congres in samenwerking met de 
KNMG, NVZ, NFU, MediRisk en CentraMed. Als ook u het congres wilt bijwonen, meld u dan 
snel aan. De Letselschade Raad heeft nog enkele dagen de mogelijkheid de bijeenkomst te 
verplaatsen naar de grote zaal in Theater Gooiland in Hilversum.
Onder leiding van dagvoorzitter professor mr. Johan Legemaate gaan gerenommeerde 
sprekers in op het belang van openheid (KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag), op 
patiëntveiligheid (Anton Westerlaken, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maasstad 
Ziekenhuis) en op het aansprakelijkheidsvraagstuk (directeur Marjoleine van der Zwan van 
MediRisk). Directeur Deborah Lauria en hoogleraar Arno Akkermans gaan in op inzichten uit 
wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. In gesprek met elkaar verkennen de leden van 
een panel knelpunten en mogelijke oplossingen. In het panel zitten Rutger Jan van der Gaag, 
Gerda de Groot (bestuurslid VKIG), Alice Hamersma (senior beleidsmedewerker NPCF), 
Auko Scholten (voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg), Barbara Stam 
(directeur CentraMed), Margot van de Starre (directeur NVZ) en Albert Vermaas (lid van de 
Board of Medical Directors NFU). Een feestelijk element sluit de bijeenkomst af: de officiële 
lancering van het Register GOMA. Zorgaanbieders kunnen door inschrijving in het Register 
kenbaar maken dat hij openheid hoog in het vaandel dragen, ook bij medische incidenten. 
Professionals uit de letselschadepraktijk geven via het Register aan dat zij zich committeren 
aan naleving van de gedragsregels uit de GOMA. Daarna is het tijd samen het glas te heffen 
in het Grand Café.
NIVRE-leden ontvangen 10 PE punten voor hun deelname aan het congres.



Tuchtraad�doet�uitspraak�over�naleving�GBL
In een uitspraak van 27 februari 2013 heeft
de Tuchtraad Financiële Dienstverlening zich
uitgesproken over de naleving van
Gedragsregel 4 van de Gedragscode
Behandeling Letselschade 2012 (GBL):
Binnen drie maanden na ontvangst van de
aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar
een onderbouwd standpunt over de
aansprakelijkheid in.
In de aanhangige kwestie heeft de

aangesloten verzekeraar de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ongeval pas na ruim 
vijf maanden erkend, en wel na ontvangst van het proces-verbaal van de aanrijding. De 
verzekeraar had wel voorschotten verleend maar onder het voorbehoud dat de 
aansprakelijkheid nog moest worden vastgesteld. Ter zitting heeft de verzekeraar erkend, dat 
het beter was geweest als zij niet het proces-verbaal had afgewacht, maar al eerder de 
aansprakelijkheid had erkend onder het voorbehoud van mogelijke eigen schuld van het 
slachtoffer. Bovendien had de verzekeraar de verklaring van de bestuurder van de auto, voor 
zover die betrekking had op de toedracht van het ongeval, eerder aan het letselschadebureau 
van de benadeelde moeten toezenden. Ook dit heeft de verzekeraar erkend. Volgens de 
Tuchtraad heeft de verzekeraar in strijd gehandeld met beginsel 10 van de Gedragscode 
Behandeling Letselschade 2006 (gedragsregel 4 van de Gedragscode Behandeling 
Letselschade 2012) en daarmee de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de 
bedrijfstak geschaad. De Tuchtraad verklaart dit onderdeel van de klacht dan ook gegrond. 
De verzekeraar heeft verklaard in te zien dat haar handelen niet aan de daaraan te stellen 
eisen voldeed. Daarom ziet de Tuchtraad geen aanleiding om het opleggen van een 
maatregel te adviseren, zoals bedoeld in de Statuten van het Verbond van Verzekeraars. Lees 
hier de gehele uitspraak 13-002 in de zaak nr. TFD 12-007 van de Tuchtraad.

Noteer�alvast:�Raadsdag�op�22�november�2013
De Letselschade Raad houdt zijn jaarlijkse
Raadsdag op vrijdag 22 november 2013. Het
congres vindt plaats op een centrale locatie en heeft
net als vorig jaar een dagvullend programma. In de
komende nummers van deze nieuwsbrief leest u
meer over De Letselschade Raadsdag, maar noteert
u nu vast de datum in uw agenda!



Letselschade-uitkering�telt�niet�mee�als�eigen
vermogen�voor�de�AWBZ
Bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad hebben diverse mensen hun zorgen 
geuit over de vermogenstoetsen voor de eigen bijdrage voor de AWBZ. De Letselschade 
Raad heeft bij Kamerleden onder de aandacht gebracht hoe nadelig de maatregel is voor 
letselschadeslachtoffers. Deze lobby heeft succes gehad.
Op 5 april 2013 heeft Staatssecretaris Van Rijn toegezegd om de mensen tegemoet te komen 
die hun eigen vermogen moeten inzetten om zorg te betalen. Eén van de maatregelen is dat 
een letselschade-uitkering niet meer meetelt als vermogen. 
Staatssecretaris Van Rijn is bereid het zorgplan aan te passen. Het principe dat rijke mensen 
meer betalen voor de zorg blijft overeind, maar hij gaat kijken of een uitzondering kan worden 
gemaakt voor onder meer gehandicapten met een letselschade-uitkering. Daardoor hoeven zij 
minder te betalen voor een plaats in een verzorgingstehuis. Volgens de Kamer pakt de 
maatregel oneerlijk uit voor gehandicapten met een hoge vergoeding voor letselschade. Ook 
een persoonsgebonden budget zou niet als vermogen moeten worden gezien. De 
Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat in reeds afgesloten letselzaken de 
letselschade-uitkering niet meetelt voor de vermogenstoets bij de zorgtoeslag en het 
kindgebonden budget. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

DLR�gastspreker�bij�internationaal�congres
CED in�Warschau

Directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad
geeft op 6 juni een presentatie op de jaarlijkse
internationale conferentie van CED, European claim
experts, in Warschau, Polen. Tijdens de conferentie
staat het Groene Kaart systeem centraal. Om van
elkaar te leren en kennis en ervaring te delen wordt
veel aandacht besteed aan oplossingen op het

gebied van schadeafhandeling in Europese landen. Experts uit verschillende landen zijn
uitgenodigd om hun lokale problemen en oplossingen te illustreren. Deborah Lauria gaat in
haar presentatie in op de letselschadepraktijk in Nederland en op De Letselschade Raad als
mooi voorbeeld van zelfregulering.Kijk voor meer informatie op http://www.ced-
europe.com/conference2013
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