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Medio 2008 is De Letselschade Raad een project gestart 

waarin onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden 

tot verbetering van het medisch beoordelingstraject bij 

letselschade. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging 

(onderdeel van het Interfacultair samenwerkingsverband 

Gezondheid en Recht (IGER) van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam en het VU medisch centrum).

Dit rapport bevat een inventarisatie en een analyse van 

bestaande regelgeving en (tucht)rechtspraak die betrekking 

heeft op het medisch beoordelingstraject. Daarnaast 

wordt een aantal knelpunten geïdentificeerd en worden er 

voorstellen gedaan voor mogelijke oplossingsrichtingen. 

Ter afronding van dit project zal een aantal van deze 

oplossingsrichtingen nader worden uitgewerkt en zal een 

aantal concrete verbeterinitiatieven worden genomen. Het 

project zal uiteindelijk resulteren in een medische paragraaf 

bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.
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