Actueel

Branche Personenschade
van het NIVRE buigt zich
over langlopende
letselschades
“Help de langlopende letselschades de wereld uit!” Aldus luidde
het thema, in de aansporende wijs, van een interactieve onlinebijeenkomst van de branche Personenschade van het NIVRE op
donderdag 14 januari 2021. Aanleiding tot de gedachtewisseling
was het rapport van Universiteit Utrecht over het onderzoek,
op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in
opdracht van De Letselschade Raad, naar langlopende letselschades. Tijdens de onlinebijeenkomst werd helder over het
voetlicht gebracht tot welke conclusies het onderzoek leidde
en werd bediscussieerd hoe de personenschade-experts van
het NIVRE daarmee aan de slag kunnen gaan.
-

Indeling naar tijdsverloop
-
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Sprekers

Rianka Rijnhout

“Geregeld staat een dossier om
verschillende redenen open.
Discussies zijn vaak onvermijdelijk,
maar gedupeerden ervaren die wel
als belastend. Daarnaast zijn er veel
partijen bij de afwikkeling betrokken
en die moeten vaak op elkaar wachten.”

-

-

-

-

-

Suggesties
-

zekerheid, besteed aandacht aan de
ervaren procedurele rechtvaardigheid
en waarborg de kwaliteit van de
dienstverlening en de samenwerking.”

-

-
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Sprekers

Arjen van Iwaarden

“De directe verzekering betekent een
afscheid van het traditionele systeem
dat automatisch tot langlopende zaken
leidt, met de directe verzekering krijgen
verzekeraars een rechtstreeks belang
om zaken zo goed mogelijk af te wikkelen, in het geval van een directe verzekering kan het vertrouwen van verzekeraar
en verzekerde in elkaar de afwikkeling
gunstig beïnvloeden en met de directe
verzekering kan een snellere start met
de afwikkeling van de schade worden
gemaakt en kunnen sneller maatregelen
in gang worden gezet ten gunste van

Terugkoppeling

-

-

Arjen van Iwaarden

Breakoutsessies

-

-

-
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-

-

“Je kunt wel zeggen dat mensen
die één medisch adviseur hadden,
tevreden waren, maar die weten niet
wat het advies zou zijn geweest van
een eigen medisch adviseur. En daar
zit vaak heel veel nuance in.”

-

-

Edwin Bosch

Bindend advies

Slot
-

-

-
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