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Omgaan�met�medische�informatie
De Gedragscode Medische incidenten (voluit:
Gedragscode Openheid medische incidenten; betere
afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, GOMA) wordt
herzien. Als eerste stap zoekt een werkgroep een
oplossing voor een heet hangijzer: de toegang tot en
omgang met medische informatie. Het doel is de
ontwikkeling van een medische machtiging speciaal
voor medische aansprakelijkheidszaken.

In opdracht van De Letselschade Raad verkent een werkgroep de criteria voor een bruikbare en
breed gedragen medische machtiging. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de
KNMG, het VU medisch centrum , het OLVG, de medische aansprakelijkheidsverzekeraars,
rechtsbijstandverzekeraars, medisch adviseurs en belangenbehartigers. De voorzitter is Arno
Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Voordelen
Het werken met een medische machtiging biedt voordelen. Het regelen van schadeclaims wordt
eenvoudiger en minder tijdrovend, doordat het niet nodig is om steeds weer toestemming te
vragen aan de patiënt. Voor alle betrokken professionals ontstaat duidelijkheid over de



voorwaarden, rechten en plichten met betrekking tot het verstrekken van medische informatie,
zoals transparantie over en weer en proportionaliteit. Patiënten zijn dus verzekerd van
zorgvuldigheid en van respect voor hun privacy.
Binnen de werkgroep is aangegeven aan welke eisen een medische machtiging in elk geval moet
voldoen. Ten eerste moet de patiënt de informatie kunnen inzien voordat deze naar een medisch
adviseur wordt gezonden. Ten tweede moet de medisch adviseur de informatie kunnen delen
met bepaalde (in een toelichting genoemde) personen binnen de zorginstelling of de
verzekeringsmaatschappij. Ten derde moet de patiënt vooraf worden geïnformeerd indien de
informatie wordt verstrekt aan anderen, bijvoorbeeld voor een ‘second opinion’.
De werkgroep wil zo veel mogelijk professionals uit de zorgsector en de letselschadebranche
informeren over en betrekken bij de discussie over de medische machtiging. De verslagen van de
eerste twee bijeenkomsten zijn om die reden gepubliceerd op www.deletselschaderaad.nl. Deze
maand komt de werkgroep voor de derde keer bijeen.

Op weg naar GOMA 2.0
De ontwikkeling van een medische machtiging is de opmaat naar de herziening van de GOMA.
Het is de bedoeling de gedragscode ook volledig toepasbaar te maken voor ziekenhuizen die zelf
schadeclaims regelen. Tevens bestaat de wens om de beginselen van de Gedragscode
Behandeling Letselschade te verwerken. De totstandkoming van de Wkkgz kan eveneens invloed
hebben op de gedragscode.
De Letselschade Raad wil zoveel mogelijk professionals, koepel- en beroepsorganisaties
betrekken bij de opstelling van de GOMA 2.0. Om input en feedback te verkrijgen zal de Raad
vanaf 2015 ronde tafelsessies, werkconferenties en consultatiebijeenkomsten organiseren.
Zelfregelende ziekenhuizen maken in beginsel geen gebruik van een medisch adviseur. De jurist
beoordeelt de claim samen met de zorgverlener. Daarvoor wordt wel een machtiging aan de
patiënt gevraagd.

Noteer�alvast:�Raadsdag�-�8�oktober�2015
De datum voor De Letselschade Raadsdag in 2015 is
bekend. Het jaarcongres zal plaats vinden op 8
oktober 2015 op een centraal gelegen en goed
bereikbare locatie. De Letselschade Raad
organiseert de dag in samenwerking met de de Vrije
Universiteit Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleergheid.

Net als voorgaande jaren wordt de ochtend gevuld
met een plenair programma en de middag met parallelsessies. Uit de reacties op de Raadsdag
2014 blijkt veel waardering voor deze formule. Professor Ivo Giesen zal wederom als
dagvoorzitter de bijeenkomst in goede banen leiden.

Training�‘Werken�   met de GBL
 Maandag 8 december vindt de laatste training
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‘Werken met de GBL’ van dit jaar plaats. Voor deze
training zijn nog enkele plaatsen vrij. In een dagvullend
programma gaat trainer mr. Erik-Jan Wervelman in de
uitgangspunten van de Gedragscode Behandeling
Letselschade en de onderliggende waarden en
normen. Cotrainer mr. Annelies Wilken behandelt het
medisch beoordelingstraject, conform de Medische
Paragraaf bij de GBL.
Tijdens de training ervaren de deelnemers met behulp

van casuïstiek en een rollenspel wat werken volgens de GBL in de praktijk inhoudt. In de middag
is er gelegenheid voor verdieping wanneer de deelnemers eigen casussen bespreken. Aan dit
onderdeel neemt ook een jurist van het Bemiddelingsloket deel.
Deelname aan de training kost € 395,- excl. btw. U kunt zich aanmelden via
trainingen@deletselschaderaad.nl o.v.v. de trainingsdatum en 'Basismodule'.

Let�op:�Basiscursus�Aansprakelijkheidsrecht�in
medische�zaken�op�17�december

In september is voor de eerste keer de basiscursus
´Aansprakelijkheidsrecht in medische zaken´
gehouden. Wie toen niet kon, krijgt een herkansing.
Op 17 december staat de middagvullende cursus, die
hoog gewaardeerd werd door de deelnemers, opnieuw
op de agenda.
De basiscursus vormt samen met twee
verdiepingscursussen de leergang
´Aansprakelijkheidsrecht in medische zaken´, verzorgd
door universitair docente mr. dr. Rolinke Wijne. De
leergang is bestemd voor eenieder die beroepsmatig
betrokken is bij het regelen van medische

schadeclaims. De onderdelen van de leergang zijn ook afzonderlijk te volgen.
De cursus wordt gehouden bij De Letselschade Raad aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den
Haag. Om 12.30 uur is de ontvangst met broodjes. De cursus vangt aan om 13.00 uur en rond
17.30 uur wordt de middag afgesloten met een borrel. Op de website staat meer informatie over
de inhoud van de leergang.
Deelname kost € 250,- per persoon, excl. btw. U kunt zich aanmelden via
trainingen@deletselschaderaad.nl o.v.v. de cursusdatum en 'MA1'. Deelnemers ontvangen na
afloop een certificaat.
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05-03-2015 Basiscursus Aansprakelijkheidsrecht in medische zaken (MA1)

26-03-2015 Verdiepingscursus Rechtsverhouding en grondslagen bij
aansprakelijkheid in medische zaken (MA2)

30-03-2015 Training Werken met de GBL

23-11-2015 Training Werken met de GBL
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