OKTOBER 2016

IN DEZE UITGAVE:

De Letselschade Raadsdag – 17 november 2016
Documentaire Frans Bromet ʻDe dokter onder vuurʼ – 31 oktober 2016
Training ʻWerken met de GBL en de Medische paragraafʼ – 7 november
2016

De�Letselschade�Raadsdag�2016

Op donderdag 17 november 2016 vindt de achtste Letselschade Raadsdag plaats. Deze
staat dit jaar in het teken van het 10-jarig bestaan van de Gedragscode Behandeling
Letselschade (GBL).
Reden voor een feestelijke en verrassende Raadsdag, met prominente sprekers. Met elkaar
kijken we terug op het verleden; daarnaast blikken we - minstens zo belangrijk! - vooruit naar
de toekomst van de GBL en van de letselschadebranche.
Locatie: de Veerensmederij: Soesterweg 330, Amersfoort
Kosten: € 425,- exclusief BTW
PE-Punten: De Letselschade Raad vraagt voor diverse beroepsgroepen PE-punten aan. U
ontvangt een deelnamecertificaat.

Documentaire�‘De�dokter�onder�vuur’
TV-TIP Maandag 31 oktober a.s. 21.00 uur, NPO2: documentaire ‘DE DOKTER ONDER
VUUR’ (&Bromet i.s.m. KRO-NCRV).
Filmmaker Frans Bromet praat in deze documentaire met artsen over fouten die zij hebben
gemaakt of die hen worden aangerekend. Het praten over fouten is geen vanzelfsprekendheid
binnen de medische beroepsgroep. Het vertrouwen dat de patiënt in de dokter stelt, blijkt een
groot goed. Het beschamen van dat vertrouwen is een ontluisterende ervaring voor medici.
Toch zijn zij bereid een boekje hierover open te doen, in het belang van de patiënt en zijn
familie, maar ook omdat je alleen kunt leren van fouten door ze bespreekbaar te maken.
Het openhartige relaas van de artsen in deze documentaire is een moedig pleidooi voor meer
openheid binnen het medische métier. De dokter blijkt ook een mens te zijn. Een voorproefje
vindt u hier

Training�werken�met�de�GBL�en�Medische
paragraaf�-�7�november�2016:�Nog
plaatsen beschikbaar!
Op 7 november a.s. vindt de cursus Werken met de GBL en de Medische Paragraaf plaats. Er
zijn nog plaatsen beschikbaar! Voor een gebalanceerde samenstelling van de groep, zijn
vooral belangenbehartigers van harte uitgenodigd!
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