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IN DEZE UITGAVE:

Regeling letselschade verbetert verder
Veel interesse voor GOMA Symposium op 28 mei
Rekenmodel Overlijdensschade schept duidelijkheid
8 oktober: 'Going up!' op Raadsdag 2015

Het streven is actieve deelname vanuit de zorgsector in het overlegplatform van De
Letselschade Raad. Alle betrokkenen hebben veel te winnen bij afstemming. Resultaatgericht
overleg in een sfeer van openheid en respect zal ook de positie van patiënten verstevigen.

Veel�interesse�voor�GOMA�symposium�op 28�mei
De aanmelding voor het symposium 'Komt een
GOMA bij de dokter' verloopt voorspoedig. De
Letselschade Raad heeft de bijeenkomst daarom
verplaatst van de congreszaal naar de grote
theaterzaal van Hotel en Theater Figi in Zeist.
Professor

mr.

Aart

Hendriks,

coördinator

gezondheidsrecht van de KNMG, is op 28 mei de
dagvoorzitter.
Vanaf 13.30 uur wordt ruim baan gemaakt voor inspirerend nieuws en goede praktijken.
Professor Jaap Hamming, voorzitter van het Concilium Chirurgicum, vertelt over het nieuwe
veiligheidsdenken. De impact van een medisch incident op artsen komt aan bod in een
duopresentatie van communicatietrainer Catherine Poorthuis en gynaecologe Gerda Zeeman,
tevens coach en trainer.
Zelfregelende ziekenhuis
Advocate Anneke Langen-de Heus, hoofd juridische zaken in het Nijmeegse CWZ, gunt de
deelnemers een kijkje achter de schermen van zelfregelende ziekenhuizen. Marius Buiting,
directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, gaat in op
de vertaalslag van goede intenties naar goed gedrag. Mediator en trainer Birgitte van den
Heuvel-Stoop verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een open en respectvol
contact tijdens de schaderegeling ruimte schept voor oplossingen.
Op weg naar een nieuwe GOMA
Als een op laatste spreker blikt Aleid Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg van De
Letselschade Raad, terug op de vorderingen sinds de introductie van de GOMA in 2010.
Deborah Lauria, directeur van de Raad, roept de aanwezigen vervolgens op om mee te
denken en mee te werken bij de komende herziening van de Gedragscode Openheid
medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. De Letselschade Raad
rekent op veel input van en nauwe afstemming met professionals uit de zorgsector en
letselschadebranche.
Rond 17.00 uur eindigt het symposium met een hapje en een drankje. Nadere informatie is te
vinden op de website. Aanmelding is nog mogelijk.

Rekenmodel�Overlijdensschade�schept
duidelijkheid
De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade vergroot de duidelijkheid,
voorspelbaarheid en transparantie bij de regeling van overlijdensschade. De richtlijn bevordert
een uniforme wijze van schadeberekening met behulp van het eind 2014 gelanceerde
Rekenmodel Overlijdensschade.

De Letselschade Raad hecht veel waarde aan een snelle en transparante afwikkeling van
overlijdensschade.

Voor

de

nabestaanden

kan

dit

de

verwerking

van

hun

leed

vergemakkelijken. De eerste ervaringen met het Rekenmodel zijn positief. Terwijl de oude
methode niet of nauwelijks viel uit te leggen, leidt het Rekenmodel tot een inzichtelijke en
begrijpelijke uitkomst.
Nibud
Het Rekenmodel Overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid en
maakt gebruik van percentages die door het Nibud zijn berekend. Het model is ontwikkeld
door een breed samengestelde Denktank Overlijdensschade. Namens De Letselschade Raad
maakten leden van de werkgroep Normering deel uit van de Denktank.
Breed draagvlak
De Denktank heeft bij de ontwikkeling van het Rekenmodel gebruik gemaakt van de input uit
diverse consultatierondes en expertmeetings. Alle betrokken professionals hebben de
gelegenheid gehad mee te denken bij de ontwikkeling van de rekenmethode. Zodoende kan
deze op een breed draagvlak rekenen. Het Rekenmodel werd in november aangeboden aan
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De bewindsman sprak zich zeer positief uit
over de voordelen van het model bij de berekening van overlijdensschade.

8�oktober:�'Going�up!'�op�Raadsdag�2015
De Letselschade Raadsdag 2015 draagt
het motto ‘Going up!’. Centraal in het
programma voor het jaarcongres staan
allerlei vernieuwingen in de branche. We
bewegen van ingesleten patronen naar
inventieve

oplossingen

en

van

dichtgespijkerde processen naar handelen
volgens de menselijke maat.
Het jaarcongres vindt plaats op 8 oktober
2015 van 10.00 tot 17.00 uur in Theater Figi in Zeist.
Net als voorgaande jaren reiken de sprekers gedurende het plenaire ochtendprogramma food
for thought aan. Wanneer na de lunch ook de maag is gevuld, gaan de handen uit de mouwen
tijdens de parallelsessies. Bijvoorbeeld in het Herstelcafé, waar de deelnemers op basis van
uitdagende cases nieuwe manieren beproeven om letselslachtoffers te ondersteunen.
Voor de zomervakantie wordt de uitnodiging met het complete programma verzonden. Pas
vanaf dat moment is aanmelding mogelijk.
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