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Het medisch beoordelingstraject is een knelpunt  in 
de afwikkeling van letselschade. Dit boek bevat 
een verslag van een juridisch empirisch onderzoek 
naar mogelijkheden ter verbetering van dit medisch 
beoordelingstraject, welk onderzoek heeft geleid tot de 
Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling 
Letselschade (GBL). Er komt een aantal onderwerpen aan 
bod ten aanzien waarvan juridische lacunes bestonden, 
hetgeen tot problemen in het medisch beoordelingstraject 
leidde. Dat betreft achtereenvolgens (i) de betekenis 
van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in 
letselschadezaken, (ii) de professionele standaard van 
de medisch adviseur in letselschadezaken en (iii) het 
blokkeringsrecht uit artikel 7:464 lid 2 BW. Ook komt de 
inhoud en het totstandkomingsproces van de Medische 
Paragraaf aan bod; het boek geeft inzicht in de empirisch 
juridische methodologie van juridisch handelings onder-
zoek aan de hand waarvan de Medische Paragraaf in 
nauwe samenwerking met de letselschadepraktijk tot 
stand is gekomen en illustreert het belang van deze 
onderzoeksmethode voor de ontwikkeling van private 
regulering.
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