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Overweldigende�opkomst�op�De�Letselschade
Raadsdag�2015

De Letselschade Raadsdag 2015 was met 250
deelnemers wederom beter bezocht dan het jaar
ervoor. De belangstelling voor herstelgericht
schaderegelen groeit. Die conclusie mag worden
getrokken tijdens de zevende editie van De
Letselschade Raadsdag die op 8 oktober in Zeist
werd gehouden.

Tijdens het plenaire ochtendgedeelte van het dagvullende congres constateerde mr. Aleid
Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad, met enige verbazing
dat we decennialang de rechten en plichten die voortvloeien uit het aansprakelijkheidsrecht
vooral hebben vertaald naar vergoedingen in financiële zin. ‘Het is goed dat we ons nu zijn
gaan realiseren dat wanneer iemand schade heeft opgelopen, het allereerste dat we moeten
doen is kijken naar wat die persoon nodig heeft om beter te worden en weer
toekomstperspectief te krijgen’, stelde hij. Hij riep de ‘nieuwe’ herstelgerichte dienstverleners



vervolgens op zich te committeren aan de hoge kwaliteit van dienstverlening die de branche
kenmerkt en zich ook toetsbaar op te stellen.

De�Letselschade�Raadsdag�in�2016

De Letselschade Raadsdag donderdag 17 november 2016: 10
jaar GBL

Strategische�sessie�op�1�juli�2015
Momenteel is De Letselschade Raad bezig met het ontwerpen van een nieuwe strategisch
plan voor de periode 2016-2019. Zo snel mogelijk in 2016 dient de nieuwe strategie
vastgesteld te zijn, zodat de eventuele consequenties voor de uit te voeren activiteiten in de
daarop volgende jaren tijdig kunnen worden gedefinieerd en de begroting daarop kan worden
aangepast. Uit de tot dusver gevoerde gesprekken kan worden geconcludeerd dat de Raad in
de komende jaren de volgende kernwaarden als uitgangspunt zal hanteren: betrokkenheid,
objectiviteit, neutraliteit, kwaliteit en verbinding. Deze kernwaarden dienen richtinggevend te
zijn bij het handelen van allen die bij De Letselschade Raad betrokken zijn.

Expertmeeting�GOMA�juni�2015
De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere
afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) wordt herzien.
De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA
(PC GOMA) willen uiterlijk per 1 januari 2017 komen tot een
geactualiseerde en verbeterde gedragscode, de GOMA 2.0.
Vijf jaar na inwerkingtreding van de huidige GOMA is het nodig
de huidige gedragscode meer in lijn te brengen met de actuele
ontwikkelingen in regelgeving en praktijk. Maar de belangrijkste
reden voor een GOMA 2.0 is misschien nog wel de wens om te
zorgen voor een groter draagvlak voor en bekendheid van de
uitgangspunten van de GOMA.
Om te komen tot een GOMA 2.0 die echt wordt gedragen door alle veldpartijen, die betrokken
zijn bij incidenten in de zorg en de behandeling van klachten en aansprakelijkstellingen,
organiseert De Letselschade Raad in 2015 een aantal expertmeetings. Per zorgsector vragen
we tijdens de expertmeetings professionals vanuit de praktijk om feed back op de huidige
GOMA en input voor een GOMA 2.0.
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De eerste expertmeeting vond plaats op 22 juni jl., onder voorzitterschap van Prof. K.C.B
Roes, directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid van het UMC Utrecht. Tijdens deze expert
meeting stond het eerste deel van de GOMA centraal, waarin richtlijnen staan voor artsen en
andere zorgverleners over hoe te handelen na incidenten. Tijdens de expertmeeting is op
hoofdlijnen stil gestaan bij de volgende thema’s:

Biedt het eerste deel van de GOMA nu voor de praktijk voldoende concrete handvatten
voor het omgaan met incidenten in de patiëntenzorg? Wat is goed? Wat behoeft
aanscherping?
Welke aspecten van het omgaan met incidenten in de ziekenhuiszorg ontbreken er nu in
de GOMA en moeten worden toegevoegd?
Wat maakt de open communicatie tussen patiënt en zorgverlener na een incident zo
lastig? Welke handvatten kan de GOMA bieden om die open communicatie te
bevorderen?
Welke best practices, goede voorbeelden uit de praktijk, die open communicatie na een
incident bevorderen zouden we in de GOMA 2.0 een plaats moeten geven?

Annelies�Wilken�verkrijgt�graad�Doctor
Met de verdediging van het proefschrift ‘Het medisch
beoordelingstraject bij letselschade; Verslag van een
juridisch handelingsonderzoek’ heeft mr. Annelies Wilken
op 9 oktober 2015 de graad Doctor aan de Vrije
Universiteit Amsterdam verkregen.

De schade bepalen en begroten in letselschadezaken is een complexe aangelegenheid. Er is
vaak een medisch beoordelingstraject nodig dat kostbaar en tijdrovend is, en belastend voor
het slachtoffer. In haar promotieonderzoek heeft Annelies Wilken de knelpunten in het
medisch beoordelingstraject onderzocht. Haar onderzoek heeft bovendien geresulteerd in de
Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.
Hoe beoordeel en begroot je de schade door een ongeluk in letselschadezaken (bijvoorbeeld
verkeersongevallen)? De toestand van het slachtoffer na het ongeluk wordt vergeleken met
de toestand zoals die vermoedelijk zou zijn geweest als het ongeluk niet was gebeurd. Voor
deze vergelijking is vaak medische informatie en een medisch beoordelingstraject nodig. Dat
traject is een groot knelpunt binnen de letselschadeafwikkeling: het is kostbaar, tijdrovend en
vaak belastend voor het slachtoffer.
Privacy en onafhankelijkheid adviseurs
Wilken verdiepte zich in de knelpunten in het medisch beoordelingstraject en vond dat die
samenhingen met twee kernproblemen. Ten eerste is er de problematiek rondom inzage in
medische informatie: het slachtoffer heeft belang bij eerbiediging van zijn privacy, terwijl de
veroorzaker (of zijn verzekeraar) juist een volledig beeld wil hebben van de medische situatie
van het slachtoffer om zo de schade zo nauwkeurig mogelijk te kunnen begroten. Ten tweede
is de positie van medisch adviseurs gecompliceerd en paradoxaal: zij zijn vaak niet de
onafhankelijke partijdeskundigen die ze zouden moeten zijn.
Wilkens onderzoek heeft geresulteerd in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode
Behandeling Letselschade: een gedragscode voor medische en juridische
letselschadeprofessionals. Die Medische Paragraaf beoogt een bijdrage te leveren aan
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verbetering van het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Dat komt de slachtoffers
uiteindelijk ten goede.

GOMA�Zorg�Special
In opdracht van De Letselschade Raad ontwikkelde de Stichting Patiënt Veilig een digitale
editie van de GOMA Zorgspecial. Deze editie is de eerste van een nieuwe reeks digitale
GOMA Zorgspecials die De Letselschade Raad vier keer per jaar zal uitbrengen.

>> Klik hier om de digitale GOMA Zorgspecial te openen

Opleidingskalender�2015
Training

23 november Training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf

Leergang Medische Aansprakelijkheid (in samenwerking met Uitgeverij|Studiecentrum
Kerckebosch)

11 november Module 1: Aansprakelijkheid in medische zaken: basis, actualiteiten,
toekomst

25 november Module 2: Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping I

9 december Module 3: Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping II

Expertmeeting GOMA

3 december Omgaan met medische incidenten voor letselschadebranche en
zorginstellingen die zelf letselschadezaken afwikkelen (GOMA deel
B)

25 januari 2016 Omgaan met medische incidenten in de zorg voor zorgverleners
(GOMA deel A)

8 februari 2016 Omgaan met medische incidenten voor letselschadebranche en
zorginstellingen die zelf letselschadezaken afwikkelen (GOMA deel
B)

Eerste�Kamer�akkoord�met�Wet�kwaliteit�
klachten en�geschillen�zorg
Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een
grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet
waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en
laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit
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gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Belangrijkste punten uit de nieuwe wet

De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders,
zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak
een arts een bepaalde operatie heeft gedaan)
Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en
opgenomen in het medisch dossier
Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die
bij hen in dienst komen
Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren
Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een
klachtenfunctionaris
Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht
Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en
schadevergoeding kan toekennen

Nieuwe klachtenprocedure Wkkgz
Klachtbehandeling krijgt een gezicht: een klachtenfunctionaris waar een patiënt of cliënt kan
binnenlopen, die kan bellen of mailen. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert
klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed
gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt. Als de patiënt
en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de patiënt de mogelijkheid om zijn
klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een
bindende uitspraak doet. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt,
naast de gang naar de burgerlijke rechter.
Veel meer zorgaanbieders
Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals
huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de
aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is
deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en
klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden
op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

>> Meer over de Wkkgz leest u hier.
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