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Wat is herstelgerichte dienstverlening? 

• Vormen van dienstverlening die zich richten op het herstel van 
letselschadeslachtoffers 

 

      [Vergoeding van schade draagt natuurlijk ook bij aan herstel, 
       maar daar gaat het nu even niet over] 

 

• Herstel op medisch, praktisch, emotioneel, sociaal en economisch 
gebied 
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Verschillende vormen van herstelgerichte 

dienstverlening 

 

 

• Vanouds: begeleiding bij re-integratie in loonvormende arbeid 

 

 

• Recenter: andere vormen van dienstverlening, die worden gelabeld 
met uiteenlopende benamingen 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 
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Uiteenlopende benamingen 
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Welke diensten worden verleend 

Twee prototypen van benaderingen (met 
uiteraard combinaties van die twee): 

 

1.   Coaching => gericht op 
      empowerment van het benadeelde zelf 

 

=> Een beetje hier tussenin: advies, mee- 
     denken, hulp bij administratieve zaken, 
etc. 

 

2.  Regie en management => gericht op  
     het ontzorgen van het benadeelde 
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Welke diensten worden verleend 

• Algemene ondersteuning, wegwijzer, advies 

• Ondersteuning bij administratieve zaken 
(aanvragen voorzieningen, belastingen, 
uitkeringen, toeslagen)  

• Ondersteuning bij contacten met derden 
(werkgever, verhuurder, revalidatiecentrum, 
zorgaanbieders, gemeente, aannemer) 

• Oplossen van knelpunten in de dagelijkse 
levenssfeer (zelfverzorging, huishoudelijke taken, 
zorgtaken, mobiliteit, wonen)  

• De (‘klassieke’) re-integratie 

• Woningaanpassing of verhuizing 

• Management van een complex medisch 
zorgtraject 

 

  

                         

         Algemeen  

 

 

                

 

 

          Specifiek 
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• Letselschadeslachtoffers willen doorgaans zelf nadrukkelijk méér dan 
alleen een fatsoenlijke schadevergoeding 

• Het doel van schadevergoeding is herstel:   
“Als uitgangspunt voor de berekening van de omvang van een wettelijke verplichting 
tot schadevergoeding dient dat de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand moet 
worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zou zijn uitgebleven” (vaste rechtspraak)  
(zie ook de mooie analyse van Lindenbergh in de Van Maanen-bundel) 

• Een focus op alleen schadevergoeding kan ook anti-therapeutisch zijn 

• Waarom is herstelgerichte dienstverlening niet mainstream? 

 

 

Afwikkeling letselschade anno 2015: wat is de 

plaats van herstel? 
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Waarom is herstelgerichte dienstverlening 

(HD) niet mainstream?  

• HD wordt door verzekeraars gezien als kosten, niet als schade? 

• Schadebehandelaars van verzekeraars maken uitsluitend een 
kosten/batenafweging en zijn daarbij risicomijdend? 

• Op theoretisch niveau ziet men wel in dat de kosten van HD zich 
zouden moeten kunnen terugverdienen in een lagere schadelast, 
maar men mist  de ervaring en het vertrouwen om die investering 
ook in de praktijk binnen de organisatie te verdedigen? 

• Op managementniveau is de neiging waarneembaar om zich op de 
kostenkant te fixeren, waarbij de schadelast kennelijk wordt 
ervaren als een niet of te beperkt beïnvloedbaar gegeven? 
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Waarom is herstelgerichte dienstverlening 

(HD) niet mainstream?  

• Belangenbehartigers zijn qua mind-set te veel gericht op 
schadevergoeding en te weinig op herstel? 

• Hun deskundigheid ligt op juridisch/financieel terrein, terwijl voor HD 
professionaliteit nodig is andere terreinen (sociaal, medisch,  
psychologisch)? 

• HD moet dus altijd worden verricht door anderen dan de BB zelf? 

• Belangenbehartigers ervaren HD wel als eventueel belang van hun 
cliënten, maar beleven die niet als commercieel belang voor de eigen 
broodwinning? 

• Zij worden ook daadwerkelijk afgerekend op schadevergoeding en 
niet op herstel (bijvoorbeeld PIV staffel)? 
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Waarom is herstelgerichte dienstverlening 

(HD) niet mainstream?  

• Aanbieders van HD kunnen er in de praktijk niet meer dan incidenteel 
‘tussen komen’. Zij hebben niet rechtstreeks toegang tot benadeelden 
van letselschade om hun diensten aan te prijzen en zich te bewijzen? 

• Belangenbehartigers en verzekeraars hebben die toegang wel, maar 
geen commercieel belang (belangenbehartigers) of onvoldoende 
vertrouwen dat zij hun commercieel belang werkelijk kunnen dienen 
(verzekeraars)? 

• Ook het systeem van de gezondheidszorg is voor aanbieders 
kennelijk onvoldoende toegankelijk. Huisartsen zouden kunnen 
verwijzen naar sommige vormen van HD (mits voldoende 
gecertificeerd) maar doen dat kennelijk niet? 
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Drie perspectieven op de kosten van HD 

 

1. Een economische afweging van kosten en baten bij 
schadeafwikkeling  

 

2. Redelijke kosten van schadebeperking (artikel 6:96 lid 2 sub a) 

 

3. In hoeverre omvat een modern schadebegrip ook praktische noden?  
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Economische afweging van kosten en baten 

• Kosten maken voor HD alleen ‘rendabel’ als schade met voldoende 
zekerheid voldoende omvangrijk is? 

 

• Risico van het ‘aanmoedigen’ van benadeelde in afhankelijkheid? 

 

• Waarom ‘onverplicht’ kosten maken bij lagere schades? 

 

• Laat de sociale voorzieningen (Wmo) maar voorgaan? 

     => Wmo 2015 kent voortaan een regresrecht in art. 2.4.3.  
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Artikel 2.4.3 
1. Behoudens toepassing van artikel 2.4.4, heeft een gemeente 

voor de krachtens deze wet gemaakte kosten verhaal op  
degene, die jegens de cliënt naar burgerlijk recht tot  
schadevergoeding is verplicht in verband met het feit dat  
aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van een  
maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget. 
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Artikel 2.4.3 
1. Behoudens toepassing van artikel 2.4.4, heeft een gemeente 

voor de krachtens deze wet gemaakte kosten verhaal op  
degene, die jegens de cliënt naar burgerlijk recht tot  
schadevergoeding is verplicht in verband met het feit dat  
aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van een  
maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget. 

Wmo 2015 kent voortaan een regresrecht 

  
• Als je later toch ervoor moet betalen, kun je er dan niet beter van 

meet af aan zelf bij zijn?  
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Artikel 6:96 lid 2 BW 

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in 
aanmerking: 

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van 
schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; 

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en 
aansprakelijkheid; 

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte 

 
bgk 
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Redelijke kosten van schadebeperking 

• Vereist en ook voldoende is dat de kosten op het voorkomen of 
beperken van de schade gericht waren en dat zij ‘redelijk’ waren. 

  

• ‘Dubbele redelijkheidstoets’: de redelijkheidseis ziet zowel op het 
nemen van de maatregel op zichzelf als op de daaraan verbonden 
kosten. Het moet gaan om maatregelen die, in het licht van alle 
omstandigheden, verantwoord waren.  

 

• Redelijke verwachting is voldoende: niet nodig is dat de schade 
door de maatregelen daadwerkelijk is beperkt en evenmin dat de 
kosten uiteindelijk daadwerkelijk lager uitvallen dan de schade. 
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In hoeverre omvat een modern schadebegrip 

ook praktische noden? 

• ‘Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als 
gederfde winst’ (art. 6:96 lid 1) 

• In hoeverre zijn praktische noden ook vergoedbare 
schade? 

• Ontstaan professioneel aanbod => maakt nood op geld 
waardeerbaar => maakt kosten vermogensschade? 

• Waar houdt vergoedbare schade op en begint 
ongewenste verdringing van gebruikelijke mantelzorg?  
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Losser/De Vries: 

 

“Wanneer iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een 
ander aansprakelijk is ernstig letsel oploopt, waarvan het herstel niet 
alleen ziekenhuisopname en medische ingrepen vergt, maar ook 
intensieve en langdurige verpleging en verzorging thuis, is de 
aansprakelijke van aanvang af verplicht de gekwetste in staat te 
stellen zich van die noodzakelijke verpleging en verzorging te 
voorzien.” 

 

Schadebegrip en praktische noden 
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Bakkum/Achmea: 

“Het voorgaande laat evenwel onverlet dat in een aantal opzichten van de 
concrete omstandigheden geabstraheerd dient te worden. Zo is voor de vraag 
of de nabestaande schade lijdt […]niet bepalend of ten tijde van de beslissing 
van de rechter daadwerkelijk kosten worden gemaakt voor huishoudelijke 
hulp […]. Dit geldt in het bijzonder indien het gaat om huishoudelijke taken 
ten behoeve van kinderen, omdat van algemene bekendheid is dat in de 
leemte die ontstaat door het wegvallen van de huishoudelijke arbeid van de 
overleden ouder vaak wordt voorzien — naast extra inzet van de overblijvende 
ouder — door vrijwillige (kosteloze) hulp van familie, vrienden of bekenden, 
ook omdat in een gezinsbudget veelal niet direct ruimte gevonden kan 
worden voor het doen van structurele extra uitgaven voor professionele hulp; 
de vrijwillige hulpverlening zal echter meestal niet tot in lengte van jaren 
voortgezet kunnen worden.” 

Schadebegrip en praktische noden 



        Herstelgerichte dienstverlening 

Lindenbergh:  (Van Maanenbundel) 

 

“Uit deze arresten kan onmiskenbaar een proactieve taak van de 
aansprakelijke worden afgeleid: hij kan niet wachten tot verdere 
schade is geleden en het dan op compensatie laten aankomen, maar 
dient de benadeelde te faciliteren in de hulp die deze behoeft. 
Schadevergoeding staat in dat licht primair in het teken van herstel en 
meer subsidiair in de sleutel van compensatie. Dat is een 
gedragsregel die in de letselschadepraktijk wel wat meer aandacht 
zou mogen krijgen.” 

Schadebegrip en praktische noden 
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• Oudere letselschadeslachtoffers – de proef op de som? 

• Hulp vaak urgenter dan schadevergoeding 

• Gevolgen letsel vaak ernstiger 

• Eigen vermogen om problemen op te lossen vaak verminderd 

• Vaak geen arbeidsvermogensschade, omdat pensioenvoorziening 
gewoon door loopt 

• Zijn kosten van herstelgerichte dienstverlening dan: 

     - redelijke kosten van schadebeperking? 

     - of ‘gewoon’ vergoedbare schade (idzv art. 6:95 BW)? 

 

Schadebegrip en praktische noden 
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Mooie taken voor belangenbehartigers 

• Meer aandacht voor herstel (vgl. ‘Think Rehab’ van APIL)? 

• Stel de gedragsregel op dat een belangenbehartiger van meet af aan 
moet nagaan – uiteraard samen met zijn cliënt – welke 
herstelmaatregelen (medisch, praktisch, psychisch, sociaal, etc.) het 
welzijn van de cliënt zouden kunnen bevorderen – en dat moet 
blijven doen? 

• LSA: dit geldt óók voor advocaten  
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Verenigd Koninkrijk: 
 
Rehabilitation Code 
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Mooie taken voor belangenbehartigers 

• Meer aandacht voor herstel (vgl. ‘Think Rehab’ van APIL)? 

• Stel de gedragsregel op dat een belangenbehartiger van meet af aan 
moet nagaan – uiteraard samen met zijn cliënt – welke 
herstelmaatregelen (medisch, praktisch, psychisch, sociaal, etc.) het 
welzijn van de client zouden kunnen bevorderen? 

• LSA: dit geldt óók voor advocaten 

• Verrijk je dienstenaanbod met HD, al of niet door inschakeling anderen? 

• Beter uitproberen van de mogelijkheden van kosten schadebeperking 
artikel 6:96 lid 2 sub a. => iets voor een deelgeschil? 

• Beter uitproberen van de mogelijkheden mbt praktische noden in kader 
van een modern begrip van vergoedbare schade? 
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Mooie taken voor de hele branche? 

 

• Meer aandacht voor HD (vgl. ‘Think Rehab’ van APIL)? 

• HD opnemen in de GBL? 

• Opleiding en certificering van aanbieders van HD? 

• Gedragscode voor aanbieders van HD? 
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Duitsland: 
 
Code of Conduct des  
Reha-Managements 
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Mooie taken voor de hele branche? 

 

• Meer aandacht voor HD (vgl. ‘Think Rehab’ van APIL)? 

• HD opnemen in de GBL? 

• Opleiding en certificering van aanbieders van HD? 

• Gedragscode voor aanbieders van HD? 

• Klachtenregeling voor aanbieders van HD? 

• Aanpassing van de PIV staffel? 
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Stelling 

Voor wat betreft de verplichtingen van de aansprakelijke partij staan 
wij voor een paradigmashift:  

 

Van primair het vergoeden van schade 

 

Naar primair het  faciliteren van herstel, met schadevergoeding als 
sluitpost 

 

Letselschadebranche: “Een slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid!” 


