
  

NIVRE  5 PE punten

Bestemd voor (academisch niveau) juristen bij:
• Advocatenkantoren • Letselschadebureaus • Rechtshulpverleners 
• Verzekeraars • Rechterlijke macht • Overige juridisch adviseurs • 
Juridisch adviseurs met een focus op Letselschade

praktijkmiddag***specialisatie
Woensdag 13 februari 2019 - Van der Valk Hotel Breukelen

Huishoudelijke hulp: 
het ‘ondergeschoven kindje’ 
in de letselschaderegeling

actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl
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U krijgt antwoord op de volgende vragen:
• Hoe richt de verzekeringsarts het onderzoek in? Kan een 

belastbaarheidsonderzoek een rol spelen?
• Wordt de FML (bekend van de beoordeling door het UWV) 

toegepast?
• In hoeverre speelt de geloofwaardigheid van de betrokkene 

een rol?
• Doet de visie van partners, familieleden, docenten etc. over 

de belastbaarheid ertoe?
• Hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk? 
• Dient er altijd een rapport van een verzekeringsarts 

beschikbaar te zijn?

• Worden beschikbare hulpmiddelen en/of aanpassingen van 
de woning bij de beoordeling betrokken?

• Wordt een bepaalde methodiek gebruikt (zoals bijv. GITHA)? 
• Dient de betrokkene altijd een beroep te doen op de 

collectieve voorziening (PGB, Wmo)?
• Welk tarief is redelijk in geval van een professionele hulp? En 

in geval van een onbetaalde hulp?
• Kan de verzekeraar eisen dat het tot een herschikking van de 

taken met de partner komt?
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Woensdag 13 februari 2019

Van der Valk Hotel Breukelen

Huishoudelijke hulp: 
het ‘ondergeschoven kindje’ 
in de letselschaderegeling

Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje’
In de onderhandelingen over de omvang van de schade wordt 
de schadepost inzake de kosten voor vervangende hulp vaak 
even snel geschat en berekend. Er wordt beslist, met name bij 
middelzwaar letsel, zonder dat een verzekeringsarts en een 
arbeidsdeskundige worden ingeschakeld.
De vraag is of dit wel verantwoord is en of dit niet leidt tot een 
te lage vergoeding van deze schadepost.

Werkwijze verzekeringsarts
Niet zelden is er bij blijvend fysiek en/of psychisch letsel sprake 
van uitval voor het verrichten van huishoudelijke arbeid. Of 
een dergelijke uitval zich voordoet en, zo ja, in welke mate, 
is afhankelijk van de vraag of er sprake is van beperkingen. 
Het is bij uitstek de verzekeringsarts die deze vragen dient 
te beantwoorden. Van groot belang is daarbij, dat de 
onderzoekende verzekeringsarts niet zonder meer hetzelfde 
instrumentarium hanteert als de verzekeringsarts die bij het 
UWV werkt. Welke methode hanteert de onderzoekende 
verzekeringsarts bij de beoordeling inzake de beperkingen?

Werkwijze arbeidsdeskundige
Indien er inderdaad sprake is van beperkingen, is vervolgens de 
vraag tot welke uitval voor huishoudelijke arbeid deze leiden. 
Het is de arbeidsdeskundige die dit na onderzoek bepaalt.
Welke werkwijze volgt de arbeidsdeskundige? Houdt deze 
ook rekening met de inzetbaarheid van huisgenoten of andere 
naasten? Dient er altijd een rapport van een verzekeringsarts 
beschikbaar te zijn? Hoe zit het systeem GITHA in
elkaar en hoe werkt de arbeidsdeskundige met GITHA?

aandachtspunten voor de belangenbehartiger
Tot slot is het aan de belangenbehartiger om de omvang van 
deze post te (laten) berekenen.
Is de benadeelde verplicht bij de gemeente een beroep te doen 
op de Wmo, mede in het licht van het convenant tussen de 
verzekeraars en de gemeenten? Tot welke leeftijd dient de 
schade te worden doorgerekend? Welk tarief voor de inzet 
van huishoudelijke hulp moet worden gehanteerd? Is de 
benadeelde verplicht om de werkzaamheden te herschikken 
in geval van de aanwezigheid van een mantelzorger? Al 
deze vragen komen tijdens deze praktijkmiddag aan de orde.

programma
12.00 - 12.30  Ontvangst met lunch, registratie deelnemers 

12.30 - 12.35   
opening en welkom door de middagvoorzitter
mr. steef top, Juridisch adviseur letselschade, 
Advocatenkantoor Visser c.s., Amsterdam

12.35 - 13.45  
de medische beoordeling van een handicap: 
beperkingen en belastbaarheid in relatie tot 
het huishouden
• De kaders
• Hoe ziet het onderzoek eruit?
• De plaats van informatie uit de behandelende sector dan wel 

expertises
• Weging beperkingen en mogelijkheden
linda ten Hove, (staf-)Verzekeringsarts, Argonaut

13.45 - 13.55 Gelegenheid voor vragen en discussie

13.55 - 14.10   Pauze

14.10 - 15.20  arbeidsdeskundige aspecten 
• Het arbeidsdeskundig onderzoek
• Systeem GITHA, demonstratie 
• Weging belasting en belastbaarheid
• Voorzieningen, inzet van gezinsleden/mantelzorg
peter van der Ham, Registerarbeidsdeskundige, gerechtelijk 
deskundige, Artoos & Van der Ham

15.20 - 15.30  Gelegenheid voor vragen en discussie

15.30 - 15.45  Pauze met warme snack

15.45 - 16.55 juridische aspecten
• Reikwijdte van het begrip huishoudelijke hulp
• Richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Letselschade raad
• Jurisprudentie-overzicht
• Praktijkvoorbeelden
• Resumé: aandachtspunten bij het onderbouwen van (de 

omvang van) de schadepost huishoudelijke hulp
• Herstelgerichte benadering
• Wmo, Convenant Vereniging Nederlandse Gemeenten
mr. dorieke smedts, Advocaat, Beer Advocaten

16.55 - 17.05  Gelegenheid voor vragen en discussie

17.05  Sluiting en gelegenheid tot napraten

organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice:
030-698 4222
Klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217 of svanderlinden@kerckebosch.nl

mijn investering?
€  495,- per persoon excl. btw
€  445,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding 
van twee of meer deelnemers uit één en dezelfde 
organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Volg ons ook op twitter!   @kkbletsel   #huishoudelijkehulp


