
De punten moeten daar op de ‘i’ gezet 
worden, waar ze horen
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Cliënt heeft hoge dwarslaesie 

Noodzaak voor 24 uurs-zorg 

Veel niet planbare zorg

Fulltime in loondienst

Gehuwd, partner met fysieke 
beperkingen

Inwonende studerende 
dochter van 16

Eengezinswoning (koop)



Wmo – Zvw – Wlz en meerzorgregeling

Belangen van PGB houder en pgb-zorgverleners

Hulpmiddelen – domotica – robotica

Bouwbesluiten – omgevingswetten – vergunningen

Aannemers – bouwbegeleiders

Arbeidsrecht – WIA – hogere uitkeringspercentages

Bewind – mentorschap - curatele

Financiering publiek en privaat



Zorgschade

“BOVENNORMALE ZORGVRAAG”

Bovennormale zorgvraag kan
niet (volledig) via publieke middelen 
gefinancierd worden

Deskundige moet zorgbehoefte en 
bovennormale zorgvraag in kaart 
brengen



Zorgbehoefte specificeren in de 
functies PV – BG – VP – toezicht 
(passief – actief)

Zorgbehoefte abstraheren vanuit 
genormeerde tijden

Zorgbehoefte combineren met 
aspecten als woningaanpassingen, 
hulpmiddelen, werk, inkomen e.o. 

Er is altijd sprake van maatwerk!



Zorgschadedossier

Als het in kaart brengen van 
de werkelijke, objectieve
en bovennormale 
zorgbehoefte deel uitmaakt 
van de totale opdracht aan de 
zorgschadedeskundige



Punten op ‘i’

Een nieuwe “snellere” werkmethode?



“De WinLin-methode”

1 Verantwoordelijke 1 aanspreekpunt

Winnen doe je met z’n allen



De zorgschadedeskundige (zsd) 
is regievoerder, 
verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en rapporteur

Specifieke deskundigen/ 
disciplines worden ingeschakeld 
uit het eigen netwerk en 
werken in opdracht en onder 
verantwoordelijkheid van de zsd



Meer dan generieke kennis over alle (wettelijke) regelingen waarmee 
een slachtoffer krijgt te maken

Beschikt over kennis van het aansprakelijkheidsrecht en kan 
daarbinnen de belangen van alle betrokkenen goed overzien

Beschikt over een netwerk van eventueel in te schakelen 
deskundigen/disciplines en investeert hierin. 

Zorgschadedeskundige

Meer dan generieke kennis
over alle (wettelijke) regelingen 

Overziet alle belangen en kent
het aansprakelijkheidsrecht 

Heeft een netwerk van in te schakelen 
deskundige/ disciplines 



Kwaliteitsbevordering en -borging

• Al ruim 1-jaar werkgroep zsd

• Casuïstiek/intervisie

• Delen van kennis en netwerken

• Levend en up-to- date houden 
van de Handreiking Zorgschade



• Financiële paragraaf gereed

• Actualiseren Handreiking 

• Definitie Zorgschade
opgenomen

• Uitwerken WinLin-methode

• Verdere professionalisering zsd

• Uitbreiding werkgroep zsd

• Bewustwording en bekendheid 
Zorgschade in de branche



Denk mee!

Uiteindelijk willen we allemaal het slachtoffer ontzorgen
en is de essentie bij Zorgschade maatwerk,

uniformiteit en professionaliteit. 



Dank voor jullie 
aandacht! 



Voordat we naar de borrel gaan...
Een moment van bezinning 




