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Letselschade�
Raadsdag�
2011:�
focus�
op
Medische�
Paragraaf�
en�
vernieuwde�
GBL
Op 4 november 2011 vond De Letselschade Raadsdag 2011 plaats met
als thema 'GBL Compleet & Concreet'. Aan de orde kwamen onder meer
de ontwikkeling van Medische Paragraaf bij de GBL, de komst van de
vernieuwde GBL 2.0 en de toekomst van De Letselschade Raad, die
dankzij

een

nieuwe

subsidie

voorlopig

weer

zeker

is

gesteld.

Onderwerpen die zo'n 120 bezoekers uit de letselschadebranche naar
Maarssen

wisten

te

brengen.

In

deze

nieuwsbrief

vindt

u

korte

samenvattingen. Op de website van De Letselschade Raad staat een
uitgebreid verslag, met ook een fotoimpressie.

Bekendheid�en�toepasbaarheid�GBL�verbeteren

Voorzitter van De Letselschade Raad Aleid Wolfsen stelde bij de opening van de
Letselschade Raadsdag onder meer dat de publieke bekendheid van de GBL nog te gering is.
Wolfsen refereerde daarbij -terugblikkend op 2011- aan het rapport van de Stichting De
Ombudsman waarin ook werd gepleit voor een betere toepasbaarheid en naleving van de
GBL. De toepasbaarheid van de gedragscode zal verbeteren door de GBL concreter te
maken, aldus Wolfsen. Verder worden kwaliteitseisen opgesteld voor organisaties die toe
willen treden tot het GBL-register die getoetst worden middels een self-assessment en de
daarop volgende audit bij de aangesloten organisaties. Ook een audit bij aangesloten
organisaties maakt onderdeel uit van dit project. Daarnaast is er een discussie gaande over
het beroep van letselschade-expert en een wettelijke verankering hiervan. Via het
Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad komen er veel klachten binnen over
ondeugdelijke belangenbehartigers.

Medische�Paragraaf�bij�de�Gedragscode
Behandeling�Letselschade�nadert�voltooiing

Op dit moment worden de laatste commentaren van de geraadpleegde professionals in de
praktijk in de Medische Paragraaf verwerkt. Binnenkort zal de definitieve Medische Paragraaf
dan ook worden voorgelegd aan Het Platform, maakte mr. Annelies Wilken van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de VU Amsterdam bekend op de Raadsdag. Aan de

totstandkoming van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade is
drie jaar gewerkt. De letselschadebranche is door middel van expertmeetings en werkgroepen
betrokken geweest bij en heeft inspraak gehad in de totstandkoming van deze Medische
Paragraaf. De Medische Paragraaf behandelt - naast Algemene beginselen - de
adviesaanvraag, het verzamelen van en de omgang met de medische informatie, het medisch
advies en de medische expertise. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal goede praktijken,
een toelichting en een aantal werkdocumenten. Proportionaliteit is het belangrijkste
uitgangspunt voor de Medische Paragraaf. Dat betekent dat niet meer onderzoek wordt
verricht, niet meer medische informatie wordt verzameld, niet meer discussie wordt gevoerd,
niet meer medische expertises worden verricht en niet meer tijd verloopt, dan in het concrete
geval echt noodzakelijk is, aldus Annelies Wilken.

GBL�2.0:�vooral�concreter

Bij de GBL 2.0 wordt veel meer gekeken naar wat het slachtoffer nodig heeft bij de
behandeling van de letselschade en welke waarden daarbij een rol spelen, aldus Erik-Jan
Wervelman over de totstandkoming van de nieuwe versie van de Code. In de GBL van 2006
zijn veel houdingsregels opgenomen, deze kunnen echter lastig worden getoetst en geborgd.
Uitgangspunt voor de GBL 2.0 is de originele GBL, maar dan meer geconcretiseerd. Er zullen
begin 2012 regiobijeenkomsten worden georganiseerd om te kijken of de GBL 2.0 praktisch
en concreet genoeg is.

De�Letselschade�Raad�heeft�toekomst

De overheid heeft nieuwe subsidie aan De Letselschade Raad toegekend. Het ministerie van
Veiligheid en Justitie onderschrijft het belang van het voortbestaan van de Raad. Voor
Deborah Lauria, Algemeen Secretaris Van De Letselschade Raad, was dit het goede nieuws
dat ze de bezoekers aan de Raadsdag kon melden. 'Er is subsidie toegezegd, hoewel minder
dan gebruikelijk en wel met de eis gesteld dat er meer financiële middelen vanuit de
letselschadebranche moeten komen.' Het komende jaar zal De Letselschade Raad zich
bezighouden met de afronding van de GBL 2.0, waarbij ook het faciliteren van het eigen
maken van de GBL 2.0 door middel van een E-learning module aan bod komt. Verder is het
nodig gebleken de naleving van de GBL te controleren. Daartoe wordt volgend jaar een selfassessment geïntroduceerd voor alle ingeschrevenen in het GBL-register. Dit is een eerste
stap richting de nieuwe toezichthoudende taken van De Letselschade Raad. De volgende
stap is het auditen van de ingeschrevenen. In 2012 dient de Medische Paragraaf te worden
geïmplementeerd en ook vindt de verdere implementatie van de GOMA plaats. De
Letselschade Raad blijft verder gaan met de richtlijnen en [verder weg]wordt er een
vooronderzoek uitgevoerd voor de berekening van smartengeld. Tevens zal er ook aandacht
zijn voor een richtlijn omtrent het verlies van verdienvermogen.

Help�ons,�alstublieft!!!
Met deze slotzin eindigde de brief van mevrouw Alberts die wij
enige tijd geleden bij het Bemiddelingsloket ontvingen. De
echtgenoot van mevrouw Alberts was in 2003 buiten zijn schuld om
van achteren aangereden. Sindsdien kampte hij met diverse
klachten, waarvoor door een aantal artsen al de diagnose whiplash
was gesteld. Hij werd 100% afgekeurd en het gezin raakte
financieel in de problemen. De letselschadezaak ging van start. De
heer Alberts werkte mee aan alle verlangde medische onderzoeken en de financiële
afwikkeling leek voorspoedig te verlopen.

Fotoimpressie�Raadsdag�2011
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