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Het primaat van herstel 

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)  
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“Terwijl schadevergoeding niet meer is dan een genoegdoening voor 

een werkelijkheid die slecht blijft, betekent herstel, ook als het slechts 

gedeeltelijk is, steeds een verbetering van het reële zijn.”  

 

J. van Steenberge, J. Viaene, D. Lahaye, D. Schade aan de mens: 

Deel III, Evaluatie van de gezondheidsschade. 

Het primaat van herstel 
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“Uit deze arresten [Losser/De Vries en Bakkum/Achmea] 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.”  

 

Lindenbergh, Van Maanen-bundel 

 

 

Het primaat van herstel 
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• Het primaat van herstel kan bij letselschade moeilijk anders 

inhouden dan dat de gezondheidssituatie van voor het ongeval 

zoveel mogelijk moet worden hersteld.  

• In dat licht is financiële compensatie slechts een secundaire optie 

(Lindenbergh spreekt van een ‘surrogaat’)   waarop wordt 

teruggevallen voor zover daadwerkelijk herstel niet meer mogelijk is. 

• Maar omdat de bewoordingen van artikel 6:162 BW e.v. uitsluitend 

over schadevergoeding lijken te gaan, moet men wel iets verder 

kijken dan de letterlijke tekst van de wet om deze voor de hand 

liggende prioriteit in het systeem te ontwaren.  

Het primaat van herstel 
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Uiteenlopende benamingen van HDV 

• Herstelcoaching 

• Letselschade advies 

• Care of Careregie 

• Regieservice 

• Zorgmanagement 

• Caremanagement 

• Casemanagement 
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Welke diensten worden verleend 

Twee prototypen van benaderingen (met uiteraard mengvormen van die 

twee): 

 

1.   Coaching => gericht op ondersteuning van de benadeelde zelf, 

                            waardoor vergroting eigen ‘regelend vermogen’ 

 Mengvormen waarbij zowel het regelend vermogen van  de benadeelde 

    wordt ondersteund, als dat van de dienstverlener wordt 

                       ingezet 

2.  Regie en management => gericht op het ontzorgen van de benadeelde, 

     inzet regelend vermogen v/d dienstverlener 
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Welke diensten worden verleend 

Ander onderscheid: 

 

1.   Algemene  ondersteuning of dienstverlening 

 

 

2.  Dienstverlening gericht op een bepaald aspect 
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Type-indeling herstelgerichte dienstverlening 

Ondersteunend Beide Ontzorgend 

Algemeen A1 A3 A2 

Er tussenin T1 T3 T2 

Specifiek aspect S1 S3 S2 
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Perspectieven op de kosten van HDV 

1. Economische afweging van kosten en baten 

      => leidt tot risicomijding die juridisch niet per definitie houdbaar is 

2. Redelijke kosten van schadebeperking in de zin van artikel 6:96 

lid 2 sub a 

      => onderworpen aan dubbele redelijkheidstoets 

      => schadebeperking is een primaire verantwoordelijkheid van de 

           aansprakelijke partij (expliciet: gedwongen aidstest-arrest) 

3. Kosten van HDV zijn ‘gewoon’ vergoedbare vermogensschade 

      => ook hier is iets van een redelijkheidstoets onvermijdelijk 

      => die kan echter vergaand worden geobjectiveerd door 

           ontwikkeling van certificering en indicatiestelling    
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Verenigd Koninkrijk: 

 

Rehabilitation Code 
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The Rehabilitation Code (UK) 

 

It should be the duty of every Claimant’s solicitor to consider, from the 

earliest practical stage, and in consultation with the Claimant and/or the 

Claimant’s family, whether it is likely or possible that early intervention, 

rehabilitation or medical treatment would improve their present and/or 

long term physical or mental wellbeing. This duty is ongoing through 

the life of the case but is of most importance in the early stages.  
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The Rehabilitation Code (UK) 

 

It shall be the duty of the compensator, from the earliest practicable 

stage in any appropriate case, to consider whether it is likely that the 

claimant will benefit in the immediate, medium or longer term from 

further medical treatment, rehabilitation or early intervention. This duty 

is ongoing throughout the life of the case but is most important in the 

early stages.  
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Duitsland: 

 

Code of Conduct des  

Reha-Managements 
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Code of Conduct des Reha-Managements (D) 

 

 

• Onafhankelijkheid van de Rehabilitationsdienst 

• Beroepsgeheim 

• Plicht om zelfs maar de schijn te voorkomen van betrokkenheid bij 

de afwikkeling van de schade 

• Bepaling dat ook bij toepassing van ‘eigen schuld’ de aansprakelijke 

partij de kosten van het Reha-management volledig voor zijn 

rekening neemt 

• enzovoort.  



        Herstelgerichte dienstverlening 

Uitdagingen voor NL 

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

• HDV opnemen in professionele standaard van alle betrokken 

professionals? 

• HDV opnemen in de GBL? 

• HDV opnemen in de GOMA? 

• Opleiding en certificering van aanbieders van HD? 

• Gedragscode voor aanbieders van HDV? 

• Klachtenregeling voor aanbieders van HDV? 

• Aanpassing van de PIV staffel? 

 

 


