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Overzicht presentatie 

• Wat is ‘letselschade’? 

 

• Het belastende karakter van het afwikkelingstraject van letselschade 

 

• Wat is ‘herstelgerichte dienstverlening’ bij letselschade? 

 

• Wat is de ‘businesscase’ voor HDV 

 

• Wat biedt de toekomst? 
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Verschillende juridische domeinen bij arbeidsongeschiktheid 

Context Criteria 

Leidend 

rechtvaardigheids- 

beginsel 

Civiele 

aansprakelijkheid 

Causaal verband met fout 

Ruime toerekening 

Predispositie 

 

 

Retributieve 

rechtvaardigheid 

Particuliere 

verzekeringen 

Ex polis (soms beperkte 

omschrijvingen) 

 

Ruilrechtvaardigheid 

Sociale 

verzekeringen 

Schattingsbesluit 

Arbeidsongeschiktheidswetten 

Bijvoorbeeld ‘ziekte’ of ‘gebrek in 

de zin van de WIA 

 

Verdelende 

rechtvaardigheid 

Vergelijking met situatie  

zonder ongeval 

Polisbepalingen 

Percentage laatst verdiende loon 
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Kenmerken van compensatiesystemen op 

basis van verdelende rechtvaardigheid  

(zoals sociale zekerheid) 

• Grondslag: bepaalde solidariteit binnen een gemeenschap 

 

• Deze solidariteit kent duidelijk bepaalde grenzen 

 

• Sterke focus op eigen verantwoordelijkheid van gerechtigden 

 

• Premiebetaling door degenen die – op populatieniveau – gerechtigd 

zijn tot de uitkeringen 
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Kenmerken van compensatiesystemen op 

basis van retributieve rechtvaardigheid  

(zoals wettelijke aansprakelijkheid) 

• Grondslag: door een fout is iemand ten onrechte benadeeld 

 

• Die fout moet worden goed gemaakt: in principe ‘volledige 

schadevergoeding’’  

 

• Sterke focus op verantwoordelijkheid van de ‘dader’ 

 

• Premiebetaling door degenen die – op populatieniveau – de fouten 

maken 

 

Dáárom minder eisen aan 

‘schadebeperingsplicht’ bij letselschade  

dan aan re-integratie inspanningen bij 

sociale zekerheid 
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Het adverseriële model van de afwikkeling  

van letselschade 

Benadeelde Verzekeraar 

Wettelijke relatie: 

Aansprakelijkheid 

• Belangenbehartiger 

  (rechtshulpverlener) 

• Medisch adviseur 

• Dossierbehandelaar 

• Medisch adviseur 

• soms ook externen  

  (‘expert’ en/of advo) 

(vertegenwoordigd zijn verzekerde) 

Adverserieel taalgebruik: 

 

‘Claim’ 

‘Verweer’ 

‘Stellen en bewijzen’ 

‘de ramp na de ramp’ 
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Afwikkelingstraject bij blijvende gevolgen 

Vaststelling 

aansprakelijkheid Medisch beoordelingstraject
Arbeidsdeskundig

traject

Schadevaststelling
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Een aantal mogelijke schadeposten 

• Schade aan zaken 

• Verlies van arbeidsvermogen 

• Huishoudelijke hulp 

• Verlies van zelfwerkzaamheid 

• Aanpassingen woning, vervoersmiddelen 

• Smartengeld 

• BGK 

 [Voordeelsverrekening] 
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Schematische weergave bepaling omvang arbeidsvermogensschade

Tijdsverloop

Inkomen

Ongeval Medische 

Beoordeling/

Afwikkeling

Normale 

einddatum

werkzaam 

leven

Te kapitaliseren

jaarschades

Hypothetisch 

Inkomen zonder ongeval

Hypothetisch inkomen

Met ongeval

X X X
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Niet- financiële behoeften letselschadeslachtoffers 

6) Willen voorkomen dat een ander hetzelfde overkomt

5) Willen verkrijgen van gerechtigheid

4) Niet willen boeten voor de fout van een ander

3) Ter verantwoording roepen van de wederpartij

2) Willen weten wat precies gebeurd is

c)     Door het ontvangen van financiële compensatie

b)    Door de wederpartij, de buitenwereld en de

eigen sociale omgeving
 van hetgeen men is overkomen

 door serieus te worden genomen

 dat niet het slachtoffer, maar de wederpartij 

verantwoordelijk is

 dat de wederpartij aansprakelijk is

a) Specifiek door de wederpartij
 dat deze een fout heeft gemaakt

 dat deze zich de consequenties voor het slachtoffer 

realiseert

 door het aanbieden van excuses

 doordat deze de situatie zo draaglijk mogelijk maakt

1) ‘Erkenning’

6) Willen voorkomen dat een ander hetzelfde overkomt

5) Willen verkrijgen van gerechtigheid

4) Niet willen boeten voor de fout van een ander

3) Ter verantwoording roepen van de wederpartij

2) Willen weten wat precies gebeurd is

c)     Door het ontvangen van financiële compensatie

b)    Door de wederpartij, de buitenwereld en de

eigen sociale omgeving
 van hetgeen men is overkomen

 door serieus te worden genomen

 dat niet het slachtoffer, maar de wederpartij 

verantwoordelijk is

 dat de wederpartij aansprakelijk is

a) Specifiek door de wederpartij
 dat deze een fout heeft gemaakt

 dat deze zich de consequenties voor het slachtoffer 

realiseert

 door het aanbieden van excuses

 doordat deze de situatie zo draaglijk mogelijk maakt

1) ‘Erkenning’
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In afwikkelingproces weinig tot geen 

aandacht voor tekort op ‘emotionele 

bankrekening’ 

Schadevaststelling
Medisch beoordelingstraject

Arbeidsdeskundig

traject

Vaststelling

aansprakelijkheid

Veroorzaker 

‘normschender’ 

verdwijnt snel  

buiten beeld. 

Meestal geen 

persoonlijk contact 

meer (‘excuses’) 

Afwikkelingsproces 

uitsluitend gericht op 

In kaart brengen 

financiële schade 

Gebrek aan info,  

overzicht, 

betrokkenheid,  

‘voice’  

=> afwikkeling over  

het hoofd van  

benadeelde heen 

 

Bejegening door  

verzekeraar  

suboptimaal  

of erger 

Secundaire victimisatie 

 

Secundaire ziektewinst 
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Psychologische aspecten letselschadeproces 

• Secundaire victimisatie (sociale psychologie) 

  

• Secundaire ziektewinst (epidemiologie) 

 

• Procedurele rechtvaardigheid (sociale psychologie) 

 

• Biopsychosociale verklaringsmodel => afwikkeling versterkt ziekterol 
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Opvallende discrepantie in letselschadeproces 

De vrijwel exclusieve  

focus op  

financiële compensatie 

Het grote belang dat slachtoffers  

en naasten hechten aan  

behoeften van immateriële aard 
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Opvallende discrepantie in letselschadeproces 

  Deze discrepantie klemt te meer in verband met het volgende: 

 

Niet-vervulling van 

immateriële behoeften  

Bevordert 

Secundaire victimisatie 

Secundaire ziektewinst 

Werkt 

herstelbelemmerend 

Vervulling van 

immateriële behoeften  
Bevordert procedurele  

rechtvaardigheid 

Werkt 

herstelbevorderend 

En dat terwijl herstel vóór schadevergoeding gaat! 
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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 



        Herstelgerichte dienstverlening bij letselschade 

“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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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 

• Herstelcoaching 

• Leselschade advies 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 

• Leselschade advies 

• Care of Careregie 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 

• Leselschade advies 

• Care of Careregie 

• Regieservice 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 

• Leselschade advies 

• Care of Careregie 

• Regieservice 

• Zorgmanagement 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 

• Leselschade advies 

• Care of Careregie 

• Regieservice 

• Zorgmanagement 

• Caremanagement 
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Uiteenlopende benamingen 

• Herstelcoaching 

• Leselschade advies 

• Care of Careregie 

• Regieservice 

• Zorgmanagement 

• Caremanagement 

• Casemanagement 
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Uiteenlopende benamingen 

• 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 



        Herstelgerichte dienstverlening bij letselschade 

Waarom is herstelgerichte dienstverlening 

(HDV) niet mainstream?  

• HDV 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 HDV 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 

(HDV) 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 HDV 

professionaliteit nodig is andere terreinen (sociaal, medisch,  

psychologisch)? 

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

• Belangenbehartigers ervaren HDV 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 

(HDV) niet mainstream?  

• Aanbieders van HDV 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 HDV (mits voldoende gecertificeerd) maar doen 

dat kennelijk niet? 
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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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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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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 
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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? 

• Voor zover ‘wilsmoment’ van benadeelde bestaat is 

enige redelijkheidstoets onontbeerlijk 
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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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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.  
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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? 

 

 


