SEPTEMBER 2010

NIEUWSBRIEF

De Letselschade Raad - onafhankelijk en betrokken

  september 2010

UPDATE: voor wie is de Letselschade Info WIjzer bedoeld?
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In de vorige nieuwsbrief hebben we De Letselschade Info Wijzer aan
u voorgesteld en uw reacties gevraagd. Het blijkt dat we de
toepassing hiervan niet aan iedereen helder genoeg hebben kunnen
duidelijk maken.
Voor wie is De Letselschade Infowijzer bedoeld? Deze is in eerste
instantie bedoeld voor behandelaars bij Verzekeraars. Op het
moment dat u als verzekeraar informatie aan het slachtoffer vraagt,
kunt u de benodigde informatie verduidelijken. In De Letselschade
Infowijzer klikt u de relevante documenten aan, genereert een PDF
en stuurt deze mee (uitgeprint of via e-mail).
Natuurlijk is de informatie ook relevant voor de belangenbehartiger: de informatie die de verzekeraar
aan het slachtoffer vraagt, kunt u hier toetsen. En uiteraard is het ook voor het slachtoffer een
makkelijk middel; mochten er onduidelijkheden zijn dan kan hij/zij hier uitleg over de gevraagde
informatie vinden en waarom deze informatie gevraagd wordt.
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2de editie GOMA nu te bestellen
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Het project ‘Het medisch beoordelingstraject
bij letselschade’ heeft als doel om eerst vanuit
wetenschappelijke invalshoek te zoeken naar
een betere opzet van het medisch traject en
van daaruit steun en draagvlak te zoeken
voor de gevonden oplossingsrichtingen en
deze nader uit te werken.
Status
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De introductie van de GOMA op 16 juni jl.
heeft veel publiciteit opgeleverd. En het blijft
actueel: zo was het nieuws rondom de
orthopeed van het Waterland ziekenhuis
recentelijk nog aanleiding voor de media om
de gevolgen van een medisch incident te
belichten.
De GOMA heeft als doel openheid te
verschaffen na een medisch incident en een
betere afwikkeling van de medische
aansprakelijkheid mogelijk te maken.
Concreet betekent dit onder meer dat zo
spoedig mogelijk na een incident een gesprek
met de patiënt plaatsvindt en dat alle partijen
inzicht hebben en houden in de behandeling
van de zaak. Ook is in de gedragscode
geborgd dat patiënten kunnen beschikken
over volledige dossiers.
Het
Nederlands
aansprakelijkheidsrecht
brengt met zich mee dat de juridische
afwikkeling van claims in de medische sector
complex en tijdrovend kan zijn. Daarom is het
des te belangrijker dat misverstanden en
onnodige vertragingen worden voorkomen.

Het rapport, geschreven door mr. Annelies
Wilken, Prof. mr. Arno Akkermans en Prof.
mr.
Johan
Legemaate,
bevat
een
inventarisatie van bestaande normering,
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.
Het rapport is gereed en wordt in een oplage
van 250 stuks gedrukt en verstuurd naar
betrokken organisaties.
Als onderdeel van het project wordt
momenteel gewerkt aan een aantal concrete
verbeterinitiatieven. De laatste fase van het
project zal in het teken staan van de
ontwikkeling van een medische paragraaf bij
de Gedragscode Behandeling Letselschade
(GBL). Dit komt neer op het formuleren van
een aantal beginselen en het beschrijven van
goede
praktijken
voor
het
medisch
beoordelingstraject.
Interesse in het rapport? U kunt deze
opvragen via info@deletselschaderaad.nl,
(Het rapport bestaat uit 313 pagina’s - geeft u
in uw e-mail aan of u het rapport online
(gratis) of fysiek (kosten €15,-) wenst te
ontvangen).
Jaarverslag van De
Letselschade Raad: online
bladerbaar

De tweede druk van de GOMA is gereed en
kunt u, tegen vergoeding van de portokosten,
bestellen via goma@deletselschaderaad.nl
inschrijven voor Leergang
Middelzwaar Letsel – ook voor
belangenbehartigers!
Voor de leergang Middelzwaar letsel gaan ook
dit jaar twee groepen van start - er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich
inschrijven op de site van OSR: www.osr.nl
Met als titel ‘Het nieuwe letselschaderegelen:
de tijd dringt!’ heeft De Letselschade Raad al
haar activiteiten en resultaten over 2009
gepubliceerd.
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