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Onzekerheid�ondanks�succesvol�2012
De Letselschade Raad blikt terug op een succesvol
2012, maar luidt tegelijkertijd de noodklok. Voor
letselschadeslachtoffers is veel bereikt, het belang
van de Raad wordt alom onderschreven, maar toch
is het voortbestaan onzeker, aangezien het
ministerie van Veiligheid & Justitie het voornemen
heeft zijn subsidie geheel af te bouwen.
In het jaarverslag 2012 ‘Een jaar van oogsten…?’
constateert De Letselschade Raad dat het draagvlak
voor zijn activiteiten opnieuw is verbreed. Binnen de
letselschadepraktijk, maar ook bij de overheid.
Staatssecretaris Teeven van V & J bracht tot

tweemaal toe een bezoek aan de Raad: in de zomer was hij bij de lancering van de Medische
Paragraaf bij de GBL en in de herfst nam hij de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012
in ontvangst. Beide keren uitte hij zijn waardering en noemde de samenwerking binnen de

http://www.deletselschaderaad.nl/library/repository/Jaarverslag De Letselschade Raad 2012.pdf


Raad een voorbeeld van effectieve zelfregulering. Dat De Letselschade Raad goede
resultaten bereikt en zijn belang heeft bewezen, komt ook krachtig naar voren in een
onderzoek in opdracht van het ministerie van V & J. Desondanks wil het ministerie zijn
subsidie aan de Raad afbouwen. Marktpartijen bekostigen – in geld of in menskracht - voor 80
% de activiteiten van de Raad, maar de overheidsbijdrage waarborgt de onafhankelijkheid van
de Raad, waardoor deze een brug kan slaan tussen partijen met soms tegengestelde
belangen.
Uitdaging
Hoewel er in 2012 veel is bereikt, signaleert De Letselschade Raad in het jaarverslag dat de
uitdaging onverminderd groot blijft. Bijvoorbeeld bij de opvang na medische incidenten liggen
volop mogelijkheden om in overleg met alle betrokkenen de positie van patiënten te
verstevigen. Een grotere openheid is nodig, evenals betere procedures in geval van medische
aansprakelijkheid. De Letselschade Raad heeft de omgang met medische incidenten
benoemd tot speerpunt voor de komende periode en voert hierover gesprekken met het
ministerie van VWS.

Vragen�rond�vermogenstoets�AWBZ
De vermogensinkomensbijtelling voor de AWBZ is nog niet
naar behoren geregeld voor letselschadeslachtoffers.
Volgens berichten in de media heeft staatssecretaris Van
Rijn van VWS geregeld dat uitkeringen voor letselschade
niet meetellen als vermogen bij het bepalen van de eigen
bijdrage voor AWBZ-zorg. De uitzonderingsregel geldt met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013, maar alleen
als de letselschade-uitkering vóór 11 oktober 2010 is

toegekend. De Letselschade Raad zal dit probleem met beroepsorganisaties verder
bespreken.

Kamerleden�op�werkbezoek
Leden van de vaste Kamercommissie van
Veiligheid en Justitie brachten 27 juni een
werkbezoek aan De Letselschade Raad. Het
voornaamste gespreksonderwerp was de
voorgenomen bezuiniging. Het ministerie van
Veiligheid en Justitie wil zijn bijdrage van 200.000
euro in vier jaar tijd afbouwen. In reactie op
vragen van de Kamerleden gingen de leden van

het Platformoverleg in op het belang van de bijdrage van de overheid. Dankzij de coördinatie
van De Letselschade Raad, als onpartijdige organisatie met uitsluitend het belang van
benadeelden, lukt het de partijen om samen te werken aan verandering en verbetering.
De aanwezigen wisselden ook van gedachten over een mogelijke bescherming van het
beroep van letselschade-expert. Iedereen mag zich deze titel aanmeten, terwijl beunhazerij
mensen met letselschade flink kan duperen. De Letselschade Raad krijgt via het



Bemiddelingsloket hierover regelmatig signalen binnen. Tot slot werd gesproken over de pilot
met no win, no fee van letselschadeadvocaten die onder strikte voorwaarden benadeelden op
basis van deze constructie mogen bijstaan.

Jaarcongres�in�teken�van�beroepseer�en�lef
De Letselschade Raadsdag op vrijdag 22
november staat in het teken van beroepseer en
lef. Het gevarieerde programma biedt een keur
aan lezingen, workshops en discussiesessies

voor professionals uit de letselschadepraktijk en de zorgsector. Het jaarcongres heeft een
feestelijk accent, omdat vijf jaar geleden in november het besluit viel tot oprichting van De
Letselschade Raad, als opvolger van het Nationaal Platform Personenschade. De
Letselschade Raad organiseert het congres in samenwerking met het Juridisch PAO Utrecht
en net als vorig jaar treedt prof. mr. Ivo Giesen op als dagvoorzitter. Ditmaal vindt het
jaarcongres plaats in Theater en Grand Café Gooiland in Hilversum. Het programma staat op
www.deletselschaderaad.nl, evenals informatie over de sprekers en panelleden. Hier volgt
een tipje van de sluier.

Moed en vertrouwen
Als eerste spreker gaat
Aleid Wolfsen, voorzitter
van het Platformoverleg
van De Letselschade
Raad, in op actuele
ontwikkelingen. Leendert

Verheij, president van het Gerechtshof Den Haag, breekt vervolgens een lans voor ‘Werken
met moed en vertrouwen’; het thema beroepseer vormt de rode draad in het programma.
Directeur Deborah Lauria bespreekt de effecten van gedragscodes in de praktijk.
Na de koffiepauze zijn er drie korte presentaties van innovatieve projecten rond ‘Het medisch
advies’. Het rondetafelgesprek ‘Wie betaalt de rekening?’ rondt het ochtendprogramma af. De
gesprekspartners bespreken in interactie met elkaar en de aanwezigen in de zaal de voor- en
nadelen van het huidige systeem van vergoeding van buitengerechtelijke kosten.
Parallelsessies
Het programma voor de middag begint met twee rondes parallelsessies:

Workshop ‘Oordeel of vooroordeel bij vaststelling schadeposten’
Workshop ‘De achterkant van het gelijk: omgaan met dilemma’s in de beroepspraktijk’
Lagerhuisdebat ‘Regeldruk en autonomie: letselschadeadvocaat in het nauw?’
‘Wie betaalt de rekening?’ In het Wereldcafé inventariseren de deelnemers oplossingen
voor de problematiek met buitengerechtelijke kosten.
Twee sessies ‘Cultuurverandering in de zorg’ over veilig melden, de implementatie van
de GOMA in ziekenhuizen, veranderende wet- en regelgeving en, wie weet… de inzet
van een Black Box in de OK?

Terug in de grote zaal eindigt het officiële gedeelte van het jaarcongres met een betoog over
‘fouten’, de menselijke factor en veilig melden. Rond 17.00 uur krijgt de bijeenkomst daarna
een feestelijk vervolg in het Grand Café.
Kosten en PE punten
De kosten voor deelname aan De Letselschade Raadsdag zijn 399 euro per persoon.

http://www.deletselschaderaad.nl


Advocaten ontvangen 5 permanente educatiepunten voor hun deelname. Ook bij diverse
andere beroepsorganisaties zijn PE punten aangevraagd. U kunt zich inschrijven voor de
Raadsdag door vanaf 14 oktober het formulier in te vullen via www.deletselschaderaad.nl of
door een mail te sturen aan info@deletselschaderaad.nl.

Register�gelanceerd�op�GOMA�Congres
Als een medische behandeling niet
goed is gegaan, zijn openheid en
heldere communicatie noodzakelijk
voor de vertrouwensrelatie tussen
arts en patiënt. Dat is de
kernboodschap van het congres
‘Krijg nou de GOMA!; verantwoorde
zorg is transparante zorg’ op 31 mei
2013. De Letselschade Raad
organiseerde het congres samen

met KNMG, NVZ, NFU, MediRisk en CentraMed. Diverse sprekers deelden hun visie op
transparantie en op het contact tussen arts en patiënt.
De Letselschade Raad wil de samenwerking met de zorgsector intensiveren en extra
aandacht vragen voor de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling
Medische aansprakelijkheid, afgekort: GOMA. Tijdens het congres in het Gooiland Theater in
Hilversum lanceerde de Raad een openbaar Register GOMA voor zorgaanbieders en
organisaties uit de letselschadepraktijk die zich verbinden aan naleving van de gedragscode.
Het Register biedt zodoende duidelijkheid aan patiënten/cliënten. Namens de minister van
VWS verzorgde Ruby Hoogerboord, directeur Markt en Consument, de officiële lancering van
het register.
Het GOMA congres trok ruim 150 bezoekers uit de zorgsector en uit de letselschadebranche.
Onder dagvoorzitterschap van professor Johan Legemaate gingen voorzitter Rutger Jan van
der Gaag van de KNMG, directeur Marjoleine van der Zwan van MediRisk, bestuursvoorzitter
Anton Westerlaken van het Maasstad Ziekenhuis, directeur Deborah Lauria van De
Letselschade Raad en prof. mr. Arno Akkermans van de VU Amsterdam in op de omgang met
medische incidenten.
De presentaties 
“Patiënten hebben recht op informatie als een behandeling niet goed is gegaan”, stelde Van
der Gaag die de GOMA een warm hart toedraagt. Volgens Westerlaken kan de gedragscode
de functie vervullen van waakhond die de zorgsector alert houdt op het belang van openheid.
In zijn presentatie stond hij stil bij de ingrijpende gevolgen van een ernstig medisch incident
voor alle betrokkenen. Van der Zwan hielp een hardnekkig misverstand de wereld uit: als een
arts zijn excuses aanbiedt aan een patiënt, betekent dit niet automatisch erkenning van
aansprakelijkheid. Zowel MediRisk als CentraMed willen zorgverleners ondersteunen bij de
uitvoering van de aanbevelingen uit de GOMA.
Lauria vertelde over de ervaringen bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad, dat
sinds 2010 ook een meldpunt is voor medische incidenten. Gebrekkige communicatie ligt ten
grondslag aan veel van de vragen en klachten van patiënten die zijn geconfronteerd met een
medisch incident. Akkermans ondersteunde het betoog van Lauria met inzichten uit recent
wetenschappelijk onderzoek.
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Levendige discussie
Het onderwerp openheid in de zorg staat momenteel sterk in de aandacht. Dit bleek ook uit de
levendige discussie tussen het panel en de zaal. Aan het panel namen deel Rutger Jan van
der Gaag (voorzitter KNMG), Gerda de Groot (klachtenfunctionaris en bestuurslid VKIG),
Alice Hamersma (beleidsmedewerkers NPCF), Auko Scholten (Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg), Barbara Stam (directeur CentraMed), Margot van der Starre (directeur
NVZ) en Albert Vermaas (bestuurslid NFU en UMCU). Zij kwamen tijd te kort om in te gaan op
alle vragen vanuit de zaal.
Over de GOMA
De in 2010 verschenen GOMA is onder coördinatie van De Letselschade Raad opgesteld
door de KNMG, rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeraars, medisch adviseurs, en
vertegenwoordigers van patiënten, advocatuur en wetenschap. De gedragscode gaat niet
alleen over de afwikkeling van letselschade door medische incidenten, maar geeft ook
aanbevelingen voor wat de zorgaanbieder direct na een medisch incident moet doen.
Patiënten hebben dan behoefte aan voorlichting en bijstand. “Mensen willen weten wat er is
gebeurd. Met respect en openheid kunnen artsen onnodig leed voorkomen”, aldus directeur
Deborah Lauria van De Letselschade Raad.

Oproep:�doe�mee�aan�onderzoek�           naar de GOMA
De Letselschade Raad roept belangenbehartigers op om mee te
doen aan een onderzoek naar de bekendheid van de GOMA.
Onderzocht wordt in hoeverre ziekenhuizen, belangenbehartigers en
medische aansprakelijkheidsverzekeraars de aanbevelingen van de
gedragscode naleven. Dit wordt gepeild met behulp van vragenlijsten
die online staan bij onderzoeksbureau Ruigrok-Netpanel.

CentraMed en MediRisk hebben het onderzoek uitgezet onder de eigen medewerkers. De
respons door patiënten/cliënten loopt redelijk, maar hoe hoger het aantal respondenten, hoe
representatiever de resultaten. De Raad hoopt daarnaast op een groot aantal respondenten
uit de zorgsector en de letselschadepraktijk. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten. Hieronder staan links naar de vragenlijsten.
Voor belangenbehartigers, zoals letselschade-experts en advocaten:
http://onderzoek.netpanel.nl/GOMA-belangenbehartiger 
Voor mensen die sinds de zomer van 2010 een medische behandeling in een ziekenhuis
hebben ondergaan: http://onderzoek.netpanel.nl/GOMA-patientzh

Conferentie�‘The�Green�Card�system,�fraud,�
bodily injury’

Sprekers en deelnemers uit heel Europa
wisselden begin juni kennis en best
practices uit tijdens de conferentie ‘The
Green Card system, fraud, bodily injury’.
Sprekers uit het Verenigd Koningrijk,

http://onderzoek.netpanel.nl/GOMA-belangenbehartiger
http://onderzoek.netpanel.nl/GOMA-patientzh


Duitsland, Portugal en Nederland gingen in
op de behandeling van letselschadezaken
in eigen land. Veel belangstelling was er
voor het ‘fenomeen’ De Letselschade Raad

als coördinator van goed functionerende zelfregulering.
De internationale conferentie in Warschau was georganiseerd door CED International.
Kennisnemen van de systemen, wet- en regelgeving en praktische oplossingen voor
knelpunten van verschillende landen is altijd leerzaam. Het is interessant dat er niet alleen
verschillen zijn, maar ook veel overeenkomsten. Zo hield de keynote speaker, Mariusz
Wichtowski, president van de Council of Green Card Bureaux, een warm pleidooi voor een
ethische benadering van het vak, voor het toepassen van de geschreven codes en voor het
centraal stellen van het slachtoffer. Dit alles is niet nieuw, maar het blijft belangrijk en
noodzakelijk het te benadrukken, zo stelde hij.
Als laatste spreker vertelde directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad over integer
handelen en ‘slachtoffer centraal’ als de kernwaarden van haar organisatie. Zo vormden de
eerste en de laatste lezing van de dag een mooi samenhangend geheel. Veel deelnemers
vonden het indrukwekkend dat binnen De Letselschade Raad partijen met tegengestelde
belangen samen aan tafel zitten om afspraken te maken en te werken aan verbeteringen. Dit
model werd geprezen als mooi voorbeeld van zelfregulering.

‘Werken�met�de�GBL’:�een�veelzijdige�training
Tijdens de training ‘Werken met de GBL’ nemen Ger Palmboom,
Annelies Wilken en Erik-Jan Wervelman, gesteund door Ivanka
Dijkstra als cotrainer in de middag, de cursisten mee in een
veelzijdige dag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan ze
samen aan de slag met ethische kwesties in de
letselschadepraktijk. Steeds weer blijkt dat ethiek niet weg te
denken is uit het professionele handelen bij de afwikkeling van

letselschades. Ethiek helpt bij het maken van keuzes en het reflecteren op het eigen
handelen.
Palmboom denkt mee vanuit de invalshoek van ethiek, Wilken gaat uit van de Medische
Paragraaf en Wervelman vanuit de gedragsregels van de GBL. Deze taakverdeling leidt tot
een mooie eenheid, zo blijkt uit de evaluaties van cursisten. Zij waarderen ook dat zij eigen
voorbeelden kwijt kunnen en worden getraind om out of the box te denken en te gaan werken.
Waarom neem je een bepaalde beslissing? En hoe komt het dat de benadeelde geen
genoegen neemt met je antwoord? Moet je het misschien uitgebreider motiveren? Maar hoe
dan? Hij zal toch wel begrijpen wat je bedoelt? Je bent immers een professional, je doet het al
jaren zo en het gaat altijd goed…
Een praktische uiteenzetting maakt al snel duidelijk dat basiswaarden uit onze maatschappij
ook in het proces van letselschaderegeling een voorname rol spelen. Neem de menselijke
waardigheid. Die komt zelfs naar voren in enkele arresten van de Hoge Raad. Of gezondheid.



Die - zeer belangrijke - waarde is per definitie aangetast als mensen letselschade hebben.
Hoe kun je zorgen dat iemand zo spoedig mogelijk wordt teruggebracht in de oorspronkelijke
toestand? Als je informeert wat iemand het meest bezighoudt, is dat soms iets heel anders
dan je dacht. Zowel voor de verzekeraar als voor de benadeelde en diens belangenbehartiger
geldt: maak zaken bespreekbaar. Door met elkaar in gesprek te gaan wek je vertrouwen en
neem je elkaar serieus. Een respectvol gesprek geeft de benadeelde het gevoel dat hij
gehoord wordt, kortom dat hij centraal staat.
Behandel de ander zoals je zelf wilt worden behandeld. Het lijkt zo´n open deur. Toch is het
soms nodig die open deur in te trappen. Het is zeer verfrissend om je in de positie van de
ander te verplaatsen met in je achterhoofd de vraag: wat zou ik willen in deze situatie?
De Letselschade Raad geeft trainingen bij open inschrijving, biedt trainingen op maat aan en
kan op verzoek in-company trainingen verzorgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk de training te
combineren met rollenspellen. Dat is soms confronterend, maar ook leuk en zeer leerzaam.
Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op www.deletselschaderaad.nl.
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