
         De Medische Paragraaf bij de GBL 

Masterclass EMN 

16 maart 2015 

Werken met de Medische Paragraaf 
Mr. A. Wilken 

Prof. A.J. Akkermans 



         De Medische Paragraaf bij de GBL 

Medisch beoordelingstraject verloopt moeizaam 

Bron: PIV/Eiffel, Diepteanalyse GBL 2012 
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Vertragende factoren medisch traject (58%)  

Bron: PIV/Eiffel, Diepteanalyse GBL 2012 
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Totstandkoming 
 

 

• Eerste fase: inventarisatie bestaande normering,  

 knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen   

 

• Tweede fase: inspraak vanuit praktijk  

(expertmeetings en internetconsultatie) 

 

• Derde fase: aanpak kernproblemen in werkgroepen 

 

• Vierde fase: ontwikkeling Medische Paragraaf 
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Toepassingsbereik 

 

 

• Medisch beoordelingstraject ter beoordeling van (de omvang van) de 

schade 

 

• Niet in medische aansprakelijkheidszaken (medisch traject ter beoordeling 

van aansprakelijkheid) 

 

• GOMA 
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Werkdocumenten 

 

• Goede praktijken algemeen van aard (onvermijdelijk): 

 

 In het medisch beoordelingstraject dient het begrip proportionaliteit te allen tijde voorop te staan 

(Onderdeel 1a) 

 

 In het medisch beoordelingstraject wordt zoveel mogelijk transparantie nagestreefd  

(Onderdeel 1b) 

 

• Werkdocumenten: goede praktijken vertalen in voorbeelden van concrete 

werkwijzen 
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Onderdeel 1 MP: Algemene uitgangspunten 

 

• Proportionaliteit: niet meer onderzoek, op basis van niet meer (medische) informatie, niet 

meer discussie, niet meer medische expertise en niet meer tijdsverloop dan echt noodzakelijk 

(Onderdeel 1a) 

 

 

• Transparantie: (i) jegens slachtoffer m.b.t. hoe en waarom verstrekken medische 

informatie; (ii) jegens verzekeraar m.b.t. medische ontwikkelingen en medische informatie; en (iii) 

transparantie in medische advisering (Onderdeel 1b) 

 

 

• Objectiviteit en onafhankelijkheid medisch adviseur: ‘objectieve 

partijdeskundige’ (Onderdeel 1d) 
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Casus  

  
Evert Jan staat in de file op de A4 als een onoplettende medeweggebruiker met een 

snelheid van ca. 60 km per uur achterop zijn auto botst. In eerste instantie heeft 

Evert Jan flinke hoofdpijn en last zijn van nek en is niet in staat zijn werkzaamheden 

als freelance computerprogrammeur uit te oefenen. Evert Jan wendt zich tot de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de onoplettende automobilist en vier weken na 

het ongeval ontvangt hij een brief waarin aansprakelijkheid wordt erkend, maar 

waarin de schadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar eveneens 

aangeeft in het kader van de schadebegroting ten behoeve van de medisch adviseur 

de nodige medische informatie te willen ontvangen. Evert Jan heeft op dat moment 

nog geen belangenbehartiger ingeschakeld. 

  
Hoe kijkt u in deze fase van de schadeafwikkeling aan tegen het kennelijke 

voornemen van de schadebehandelaar om een medisch beoordelingstraject op te 

starten? 
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Opstarten medisch beoordelingstraject 

 

Over het algemeen geen medisch beoordelingstraject nodig als: 

 
1. er is sprake van eenvoudig letsel dat in de perceptie van de benadeelde binnen drie maanden 

is genezen; 

2. de eventuele uitval in de werkzaamheden (betaald of onbetaald) beperkt zich tot maximaal een 

maand; 

3. er is sprake van volledig herstel en er zijn geen resterende klachten of beperkingen; 

4. de (eventuele) medische behandeling is beëindigd; én  

5. er is geen sprake (geweest) van een ziekenhuisopname (hooguit poliklinische behandeling). 

 

Zonder medisch beoordelingstraject wordt van de benadeelde in beginsel geen finale 

kwijting verlangd (eventueel vaststellingsovereenkomst met voorbehoud) (Onderdeel 1g) 
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Casus 

  

  

 Na twee maanden wordt Evert Jan voor het eerst bezocht door de 

schadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Zijn klachten zijn niet 

beter geworden, eerder erger. Daarnaast heeft hij inmiddels ook last van 

vermoeidheid, slapeloosheid en concentratieproblemen. Zijn vrouw is ruim zeven 

maanden zwanger van hun eerste kindje en Evert Jan vertelt de schadebehandelaar 

dat hij de voorgenomen verbouwing van zijn huis inmiddels heeft uitbesteed aan een 

aannemer. Voordat de schadebehandelaar vertrekt, vraagt hij Evert Jan nog terloops 

naar het blauwe oog en de schram op zijn voorhoofd. Evert Jan vertelt dat hij twee 

weken eerder met vrienden in de kroeg slaags is geraakt met een groep mannen uit 

het naast gelegen dorp. Evert Jan heeft een flinke dreun gekregen en is daarna met 

zijn hoofd tegen de muur gevallen.  
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Casus 

 

  

 Na zes maanden – Evert Jan is inmiddels vader geworden – raakt Evert Jan 

dusdanig gefrustreerd door zijn klachten en beperkingen op het gebied van werk en 

in zijn privéleven als jonge vader, dat hij eveneens depressieve klachten ontwikkeld. 

Er is nog weinig zicht op verbetering. De schadebehandelaar laat Evert Jan 

schriftelijk weten dat er nu toch echt de nodige medische informatie zal moeten 

worden opgevraagd om de omvang van de schade als gevolg van het ongeval te 

kunnen beoordelen. Evert Jan heeft nog steeds geen belangenbehartiger. 

 

 Moet / kan de schadebehandelaar iets met het feit dat Evert Jan geen 

belangenbehartiger heeft? 
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Belangenbehartiger? 

 

  

Benadeelde adviseren belangenbehartiger in de arm te nemen: 
 * zodra de medisch adviseur van de verzekeraar gemotiveerd aangeeft behoefte te 

 hebben aan aanvullende informatie uit de medische voorgeschiedenis van de 

 benadeelde of juist aan medische informatie van (geruime tijd) na de 

 schadeveroorzakende gebeurtenis;  

 en daarna eventueel nogmaals: 
 * zodra het er naar uit ziet dat aan de inhoud van deze medische informatie voor de 

 benadeelde nadelige conclusies zullen worden verbonden (Onderdeel 1f) 
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Casus 

  

  

 Evert Jan gaat zelf proactief aan de slag en vraagt via zijn huisarts alle medische 

informatie op met betrekking tot het auto-ongeval en stuurt dit – in een gesloten 

envelop – naar de schadebehandelaar. De schadebehandelaar stuurt deze 

informatie (ongeopend) naar de medisch adviseur met een kort begeleidend briefje 

waarin hij in drie regels bovengenoemde feiten schetst en vraagt “Graag uw advies”.  

 

 Wat vindt u van deze handelwijze? 
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Onderdeel 2 MP: Het vragen van medisch advies 

• Belangrijkste boodschap: concrete vraagstelling en voldoende 

achtergrondinformatie  

 

• Vraagstelling richtinggevend voor opvragen medische informatie 

(proportionaliteit) 

 

• Werkdocument: Model-adviesaanvraag en vraagstelling 
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Onderdeel 2 MP: Het vragen van medisch advies 

• Belangrijkste boodschap: concrete vraagstelling en voldoende 

achtergrondinformatie  

 

• Vraagstelling richtinggevend voor opvragen medische informatie 

(proportionaliteit) 

 

• Werkdocument: Model-adviesaanvraag en vraagstelling 

 

• Proportionaliteit in adviesaanvraag: noodzakelijk in kaart 

 brengen hypothetische situatie zonder ongeval? 

  * Schadelooptijd langer dan twee jaar? 

  * Aanwijzingen voor relevante medische voorgeschiedenis? 
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Casus 

  

  

 Evert Jan vindt het inmiddels knap ingewikkeld worden en besluit alsnog een 

belangenbehartiger in te schakelen. Deze belangenbehartiger besluit eveneens de 

nodige medische informatie op te vragen en laat Evert Jan een medische volmacht 

tekenen waarin Evert Jan de belangenbehartiger toestemming geeft om namens 

hem alle noodzakelijke medische informatie op te vragen.  

  

 Wat vindt u van deze handelwijze?  
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Onderdeel 3 MP: Toestemming opvragen medische 

informatie 
 

 

• Medische informatie wordt in beginsel verzameld door de medisch 

adviseurs (Onderdeel 3d) : 

 
 * Belangenbehartiger (of MAS): Medische volmacht (eenmalig door slachtoffer te 

 ondertekenen)  

 * Medisch adviseur verzekeraar: Gerichte medische machtiging  

 

•  Werkdocument: Medische volmacht en Gerichte medische machtiging 

 

  

 

 

 

 



         De Medische Paragraaf bij de GBL 

Medische Volmacht 

 

TOESTEMMING AAN (mijn medisch adviseur / belangenbehartiger): 

Medisch adviseur / belangenbehartiger:  Dossiernummer:   

Straat:     Postcode:    

Plaats:     Telefoonnummer:   

Opdrachtgever:    Dossiernummer:  

  

OM: 

Namens mij alle medische informatie op te vragen, in te zien en uit te wisselen die hij/zij noodzakelijk 

acht voor de afwikkeling van de door mij geleden schade;  

en deze informatie te gebruiken (om mij en mijn belangenbehartiger te adviseren) met inachtneming 

van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (voor een toelichting: zie 

de achterzijde van dit formulier). 
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Gerichte medische machtiging 
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Gerichte medische machtiging 

TOESTEMMING AAN (mijn behandelend arts / zorgverlener / instelling): 

Behandelend arts / zorgverlener:   Specialisme:  

Ziekenhuis / instelling:    Afdeling:    

Adres:     Plaats:   

 

OM (aankruisen welke informatie wordt gevraagd): 

□ Medische informatie die rechtstreeks betrekking heeft op bovengenoemde gebeurtenis 

  

□ Medische informatie die niet direct te maken heeft met de bovengenoemde gebeurtenis, zoals 

 beschreven in de begeleidende brief d.d. ………………………… 

 (Volgens § 3.3.1 van de Medische Paragraaf moet in dat geval duidelijk worden  beschreven om welke 

informatie het precies gaat en waarom deze informatie noodzakelijk is voor de  beoordeling van uw zaak. Een 

toelichting vindt u op de achterzijde van dit formulier.) 

 

TE VERSTREKKEN AAN (medisch adviseur / medisch adviesbureau / medische dienst): 

Naam:     Dossiernummer:  

Instantie:     Telefoonnummer:   

Adres:     Plaats:   

Opdrachtgever:    Dossiernummer:  
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Casus 

  

 

  

 Om het causale verband tussen de door Evert Jan gestelde schade en het ongeval 

goed te kunnen beoordelen wenst de medisch adviseur van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar – naast de medische informatie met betrekking tot 

het ongeval die hij inmiddels heeft ontvangen – eveneens inzage in (i) het volledige 

huisartsgeneeskundig dossier vanaf 10 jaar voor het ongeval tot heden en (ii) alle 

medische informatie van de behandelend psycholoog en psychiater.  
 

 Hoe beoordeelt u dit verzoek van de medisch adviseur? 
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Onderdeel 3 MP: Proportionaliteitscriteria opvragen 

medische informatie 

 

 

 
• Medische informatie m.b.t. ongeval – geen motiveringsplicht 

 

• Medische informatie die niet (direct) ziet op ongeval (medische voorgeschiedenis) 

– motiveren a.d.h.v. proportionaliteitscriteria (Onderdeel 3e): 
 Looptijd schade / omvang letselschadevordering 

 Aard / complexiteit letsel 

 Klachten / klachtenverloop 

 Potentieel relevante medische voorgeschiedenis 

 Opstelling van het slachtoffer 

 

• Eventuele weigering van (gemotiveerd) verzoek om medische informatie 

door of namens slachtoffer motiveren (Onderdeel 3i) 
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Opvragen medische informatie door ‘gerichte 

vragen’ 

 

 

 

 

• Onderdeel 3 f Medische Paragraaf: 

 Het verzamelen van medische informatie gebeurt in beginsel door 

 het stellen van gerichte en feitelijke vragen. Het doen van 

 ongerichte, algemene verzoeken om informatie uit de medische 

 voorgeschiedenis van de benadeelde kan slechts proportioneel zijn 

 wanneer gerichte vragen niet mogelijk zijn, en is in elk geval beperkt 

 tot maximaal twee jaar voor de schadeveroorzakende gebeurtenis.
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Onderdeel 3 MP: Toestemming uitwisselen en 

omgaan met medische informatie  
 

• Ook toestemming nodig voor uitwisselen en omgaan met medische 

informatie (Onderdeel 3a en Onderdeel 3b) 

 

 

• Werkdocument: Toestemmingsformulier medische informatie 

 

 

• PIV modellen: toelichting geintergreerd in medische volmacht / gerichte 

medische machtiging  
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Toelichting gebruik medische informatie 

 
 

• Regels voor de omgang met uw medische informatie 

• Waarom is inzage in uw medische informatie nodig? 

• Wie vraagt uw medische informatie op? 

• Hoe geeft u toestemming als u geen belangenbehartiger heeft? 

• Hoe geeft u toestemming als u een eigen medisch adviseur of belangenbehartiger heeft? 

• Welke medische informatie wordt opgevraagd? 

• Wie heeft er inzage in uw medische informatie? 

• Wordt alleen het medisch advies aan anderen verstrekt? 

• Medische informatie in een procedure bij de rechter 

• Weten waar uw informatie is 
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Casus 

  

 Nadat de medisch adviseurs van beide partijen alle medische informatie hebben 

ontvangen en beoordeeld, stellen zij beide een medisch advies op. De medisch 

adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar ziet geen medisch causaal verband 

tussen de huidige klachten en beperkingen van Evert Jan en het auto-ongeval. Hij  

schrijft de klachten en beperkingen grotendeels toe aan de vechtpartij kort na het 

auto-ongeval, alsmede aan de depressieve klachten die volgens de medisch 

adviseur ook voor het ongeval al bestonden. Het medisch advies van de medisch 

adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar bevat een aantal bijlagen, nl. (i) een 

brief van de neuroloog aan de huisarts inzake de beperkte neurologische klachten 

direct na het ongeval, (ii) een brief van de huisarts aan de medisch adviseur waarin 

de huisarts een aantal feitelijke vragen naar de medische klachten direct na de 

vechtpartij beantwoordt en (iii) een aantal gespreksverslagen van de behandelend 

psycholoog van Evert Jan.  

 

 Wat vindt u van deze handelswijze? 
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Onderdeel 3 MP: Proportionaliteit in uitwisseling en 

omgang met medische informatie  

 

• Onder bepaalde voorwaarden ook inzage in originele, aan het medisch 

advies ten grondslag liggende informatie (Onderdeel 3k): 
 Medisch adviseur bepaalt welke medische informatie, aan wie en in welke vorm 

 Medische informatie voorzien van duidelijke toelichting 

 Uitsluitend aan personen met geheimhoudingsplicht (artikel 21 lid 2 Wbp) 

 Medische informatie noodzakelijk ter beoordeling van de letselschade (*complexiteit zaak; 

*oorsprong medische gegevens; *privacygevoeligheid) 

 

• Originele medische informatie als bijlage bij medisch advies 

 

• Bijhouden (bijvoorbeeld in logboek) aan wie, wanneer, welke medische 

informatie wordt verstrekt (Onderdeel 3l)  
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Casus 

  

Anders dan de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar, beschikt de 

medisch adviseur van de belangenbehartiger van Evert Jan wel over het volledige 

huisartsgeneeskundig dossier. Hieruit blijkt dat Evert Jan al ruim tien jaar kampt met 

hinderlijke rugklachten, waarvoor hij meerdere malen zijn huisarts en ook eenmalig 

een orthopeed heeft geraadpleegd. Deze rugklachten hebben hem echter nooit 

belemmerd in de uitvoering van zijn werkzaamheden als computerprogrammeur. De 

medisch adviseur acht deze informatie derhalve niet relevant voor de verdere 

afwikkeling van de schade en maakt geen melding van deze informatie in zijn 

advies; het is immers niet aannemelijk dat Evert Jan in de hypothetische situatie 

zonder ongeval op enig moment arbeidsongeschikt zou zijn geworden als gevolg 

van deze rugklachten.  
 

 Hoe kijkt u hier tegenaan? 
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Onderdeel 4 MP: Het medisch advies  

 

• Transparantie: Het medisch advies en de totstandkoming daarvan is transparant en 

controleerbaar: (i) het advies bevat een overzicht van alle door de medisch adviseur 

opgevraagde en geraadpleegde informatie, (ii) het advies bevat een weergave van de aan de 

medisch adviseur gestelde vragen, (iii) de medisch adviseur adviseert bij voorkeur schriftelijk, en 

(iv) de medische adviezen waar partijen zich op beroepen worden over en weer ter beschikking 

gesteld (Onderdeel 4f) 

 

• Het medisch advies bevat een overzicht van alle opgevraagde en 

geraadpleegde medische informatie 

 

• Operationalisatie van de goede praktijken:  
(i)  alle relevante medische informatie wordt opgevraagd en uitgewisseld  

 (Onderdeel 3g)  

(ii)  de medisch adviseurs van beide partijen beschikken in beginsel over dezelfde 

 medische informatie (Onderdeel 3h) 
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Onderdeel 4 MP: Het medisch advies 

 

• Goede praktijken werkzaamheden en positie medisch adviseur: 
 De medisch adviseur streeft in zijn advisering naar zo groot mogelijke objectiviteit en onafhankelijkheid en neemt 

daarbij de voorschriften uit de voor hem geldende beroepscode in acht (Onderdeel 4a) 

 

 De medisch adviseur neemt geen vooringenomen standpunten in en stelt zich ten opzichte van de benadeelde 

en eventuele andere gesprekspartners respectvol en betamelijk op (Onderdeel 4b) 

 

• Goede praktijken medisch advies: 
 De medisch adviseur maakt in zijn advies duidelijk onderscheid tussen feiten, beweringen en persoonlijke 

opvattingen (Onderdeel 4d) 

  

 De medisch adviseur verwerkt in zijn advisering slechts (medische) informatie die (potentieel) relevant is in het 

kader van de schadebehandeling en voor het goed beantwoorden van de hem gestelde vragen (Onderdeel 4e) 

 

• Werkdocument: Rapportageformat 
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Casus 

  

 De medisch adviseur van de belangenbehartiger van Evert Jan verschilt op papier 

ernstig van mening met de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar 

over de oorzaak van de huidige klachten en beperkingen van Evert Jan: het auto-

ongeval, de vechtpartij of wellicht toch een combinatie van beiden? De medisch 

adviseur dringt bij de belangenbehartiger van Evert Jan aan op collegiaal overleg 

met de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar; hij weet uit ervaring 

dat de standpunten op papier ‘verharden’ en vermoedt dat een persoonlijk gesprek 

tussen ‘artsen onder elkaar’ de zaak verder kan brengen. De belangenbehartiger 

van Evert Jan voelt hier echter niets voor en stuurt aan op een onafhankelijke 

neurologische expertise.  

 

 Wat vindt u van deze opstelling van de medisch adviseur en de belangenbehartiger? 
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Onderdeel 4 MP: Het medisch advies  

 

 Overleg:  

 

 Opdrachtgever – medisch adviseur: Na ontvangst van het (concept)advies door de 

opdrachtgever, overleggen opdrachtgever en medisch adviseur desgewenst over de inhoud van 

dit advies, zodat eventuele onduidelijkheden kunnen worden verhelderd en eventuele nadere 

vragen kunnen worden gesteld (Onderdeel 4h)  

 

 Medisch adviseurs onderling: De medisch adviseurs van beide partijen worden door hun 

opdrachtgevers in de gelegenheid gesteld eventuele medische verschillen van inzicht met elkaar 

te bespreken. Bij dit overleg binden medisch adviseurs noch zichzelf, noch hun opdrachtgevers. 

Medisch adviseurs rapporteren (eventueel gezamenlijk) over dit overleg aan hun respectievelijke 

opdrachtgevers (Onderdeel 4i) 
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Onderdeel 5: De medische expertise 

 

 

• Niet meer medische expertises dan noodzakelijk (Onderdeel 5a) 

 

 - onvoldoende (gedetailleerde) onderzoeksinformatie 

 - medisch adviseur(s) onvoldoende specialistische kennis 

 - (blijvend) verschil van inzicht 

 

 

• Werkdocument: IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval 
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Casus 

  

 Uiteindelijk komen partijen gezamenlijk overeen toch een onafhankelijk neuroloog te 

benoemen. De aansprakelijkheidsverzekeraar is bereid de kosten voor deze 

expertise voor haar rekening te nemen.  

 Nadat Evert Jan de neuroloog te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen 

maken van zijn blokkeringsrecht, stuurt de neuroloog zijn expertiserapport naar 

Evert Jan, zijn belangenbehartiger en de medisch adviseur van de 

aansprakelijkheidsverzekeraar. De medisch adviseur verstrekt het expertiserapport 

niet aan de schadebehandelaar maar vat het expertiserapport kort samen in een 

medisch advies. De schadebehandelaar kan hier echter niet mee uit de voeten en 

wenst inzage in het volledige expertiserapport.  

 

 Wat vindt u van deze gang van zaken? 
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Inzage in medische expertises 

 

 

 

• Onderdeel 5g Medische Paragraaf:  

 

 Het rapport van de gezamenlijke expertise is beschikbaar voor 

 medisch adviseurs van beide partijen, de belangenbehartiger van 

 het slachtoffer en de schadebehandelaar van de verzekeraar.   



         De Medische Paragraaf bij de GBL 

Inzage in medische expertises 

• HR (ECLI:NL:HR:2008:BB3676 en ECLI:NL:HR:2008:BB5626 Patientenkaart-arresten): tenzij 

het slachtoffer zich beroept op het blokkeringsrecht, heeft 

(schadebehandelaar van) verzekeraar toegang tot expertiserapport en alle 

aan de medische deskundige ter beschikking gestelde medische informatie 

 

• Medische Paragraaf: schadebehandelaar heeft in beginsel alleen recht op 

inzage in expertiserapport (inzage in onderliggende medische informatie overeenkomstig 

Onderdeel 3k Medische Paragraaf slechts indien noodzakelijk voor de schadeafwikkeling) 

 

• GAV: schadebehandelaar geen inzage in expertiserapport (althans: medisch 

adviseur bepaalt of en zo ja in welke vorm de schadebehandelaar inzage kan krijgen in het 

expertiserapport) 
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Marco Zwagerman (Beer Advocaten): 

 

“Ik vind dat een onjuiste gang van zaken. De dossierbehandelaar wordt op deze manier 

informatie onthouden die cruciaal is voor de in het dossier levende juridische vragen.”  
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Inzage in medische expertises 

 

 

Mogelijke oplossing knelpunt: 

 
 Splitsen expertserapport in (i) anamnese en (ii) inhoudelijk deel / beantwoording vragen; 

 

 Schadebehandelaar uitsluitend inzage in (ii) inhoudelijk deel / beantwoording vragen; 

 

 Duidelijke instructies aan expertiserend artsen.  
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Afsluiting 

  

 

  

 Opmerkingen n.a.v. gebruik Medische Paragraaf en 

werkdocumenten bijzonder welkom: 

info@deletselschaderaad.nl   
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