
Een nieuwe vorm van dienstverlening in letselschadeland is de 
carrouselintake. Een slachtoffer praat dan, zo snel mogelijk nadat 
hem/haar een ongeval is overkomen, met een medisch adviseur, een 
arbeidsdeskundige en een herstelcoach. Doel is om te bepalen of 
een interventie op één van deze drie vakgebieden het slachtoffer kan 
helpen in het  herstelproces. Redactielid Francie Peters, werkzaam 
bij de Bureaus in Houten,  stond aan de wieg van deze ontwikkeling 
en legt ons in dit artikel uit waarom de carrouselintake naar haar 
mening een waardevolle aanvulling kan zijn op het reeds aanwezige 
dienstenaanbod.
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Herstel van het slachto� er
Zo snel mogelijk herstel na een ongeval is een 
gemeenschappelijk belang van alle partijen die betrokken zijn 
bij een letselschaderegeling. Toch hoor je uit de behandelend 
sector en van letselschadeprofessionals vaak dat als er een 
letselschadezaak loopt, het soms  lijkt of dit belemmerend 
werkt op het herstel van een betrokkene. Professor Arno 
Akkermans gaf in zijn artikel ‘Think Rehab!’, dat verscheen naar 
aanleiding van zijn voordracht op het LSA-Symposium van 
2015 aan dat dat beeld ook bevestigd lijkt te worden door 
academisch onderzoek. 

Het juiste moment van interventie?
De vraag is vervolgens wat er aan gedaan kan worden om 
deze belemmeringen zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. 
"Naar mijn mening helpt het om in een vroeger stadium 
actief herstelbeleid in te zetten. Veel interventies op 
herstelgebied worden namelijk vrij laat ingezet. Dat komt 
omdat de meeste letselschadetrajecten beginnen met het 
opvragen van de medische informatie. Pas als duidelijk is 
hoe het letsel medisch gezien in elkaar steekt, komt de 
vraag aan de orde of een interventie meerwaarde heeft. 
Vaak is dan al langer dan een half jaar verstreken sinds 
de schadedatum. Soms is de situatie van het slachtoffer 
dan verslechterd en is het vertrouwen in een goede 
uitkomst gedaald (de zogenaamde negatieve spiraal). 
De kans op een succesvolle interventie wordt daardoor 
verminderd en ook is het dan moeilijker geworden om de 
klanttevredenheid op het gewenste niveau te houden," 
aldus Francie Peters.

Carrouselintake
Met de introductie van de nieuwe dienst carrouselintake, 
verwacht zij de begindatum van een interventie flink naar voren 
te halen en daardoor de succesratio van herstelgerelateerde 

interventies te kunnen verhogen. Wat is een carrouselintake 
nu precies? Een carrouselintake bestaat uit drie afzonderlijke 
gesprekken met drie letselschadeprofessionals  (de medisch 
adviseur, de herstelcoach en de arbeidsdeskundige). Deze 
gesprekken worden, indien mogelijk, zo snel mogelijk na de 
schadedatum gepland, nog voordat de medische informatie is 
opgevraagd. Iedere professional spreekt ongeveer een half uur 
met de betrokkene vanuit zijn eigen vakgebied en de medisch 
adviseur doet meestal ook een lichamelijk onderzoek. Na 
afloop vindt er multidisciplinair overleg tussen de professionals  
plaats met als doel om advies uit te brengen over de vraag of 
een snelle interventie op 1 van de 3 vakgebieden meerwaarde 
heeft of niet. 

‘Think Rehab!’
Negatieve spiraal doorbreken
Het idee erachter is dat door een snelle interventie de 
negatieve spiraal  waarin sommige slachtoffers belanden kan 
worden voorkomen en dat slachtoffers daarom snel weer hun 
leven kunnen oppakken als voor het ongeval. Het feit dat het 
slachtoffer veel aandacht krijgt doordat deze uitgebreid zijn 

No cure no pay
De carrouselintake is een éénmalige opdracht aan de Bureaus. 
De gehele intake wordt verricht voor een fixed price van € 500,- 
excl.BTW. Partijen hoeven deze nota alleen te betalen als zij de 
rapportage van meerwaarde vinden voor het verdere verloop 
van het traject. Dat voorkomt discussies vooraf en stelt de 
letselschadeprofessional in staat om vooral snel te handelen.  
Na het uitbrengen van de rapportage wordt het dossier bij de 
Bureaus gesloten. Het staat partijen dan vrij om een vervolgtraject 
op te starten met de medisch adviseur, arbeidsdeskundige of 
herstelcoach van hun eigen keuze. 

www.baanhofman.nl
0164 – 652099
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verhaal kan doen en persoonlijk kan 
kennis maken met de professionals, 
beïnvloedt de klanttevredenheid daarbij 
in positieve zin. Voor de professionele 
partijen is het voordeel dat al in een 
heel vroeg stadium, zelfs nog voor de 
medische informatie is bestudeerd, een 
beeld kan worden gevormd van de ernst 
van het letsel en de mogelijkheden om 
de schade te beperken.

‘Negatieve 
spiraal wordt 
doorbroken’

Een praktijkvoorbeeld
Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? 
In februari van dit jaar deed ik in mijn 
functie van herstelcoach samen met 
een arbeidsdeskundige en een medisch 
adviseur een carrouselintake bij een 
Engelstalige dame. Zij was bij een 
busongeluk hard ten val gekomen en 
had sinds die tijd vooral last van haar 
rechterknie. In mijn gesprek ging het om 
de vraag wat zij nodig had om zich weer 
de oude te voelen. Daaruit bleek met 
name dat zij moeite had met het feit dat 
er geen duidelijke diagnose was gesteld 
en dat zij daardoor niet kon accepteren 
dat haar lijf niet meer functioneerde 
zoals voorheen. Uit de evaluatie 
van alle drie de gesprekken met de 
arbeidsdeskundige en de medisch 

adviseur bleek dat ook de medisch 
adviseur op basis van het medisch 
onderzoek twijfels had over de juistheid 
van de gestelde diagnose. En het advies 
was dan ook dat deze mevrouw, die 
feitelijk al in het revalidatietraject zat, 
terug zou gaan naar haar huisarts om 
te bekijken of doorverwijzing naar een 
orthopeed bij een Universitair Medisch 
Centrum kon worden geregeld.

Herstelbevorderend
Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling, 
zijn er ook kritiekpunten op zo’n 
snelle interventie mogelijk: sommige 
letselschadeprofessionals zijn bang dat 
er hierdoor allerlei onnodige trajecten 
worden opgestart. Immers, niet ieder 
slachtoffer raakt in een negatieve spiraal 
en als je een hersteltraject opstart daar 
waar dat niet nodig is, worden onnodige 
kosten gemaakt.

‘Hoe word ik 
weer beter?’

Ook baseren de letselschadeprofes-
sionals zich in een carrouselgesprek 
louter en alleen op de informatie die een 
slachtoffer verstrekt. Dat zou een (achteraf 
gezien) verkeerd beeld kunnen scheppen 
van met name de medische klachten.
Francie Peters: "Naar mijn mening wegen 
deze kritiekpunten niet op tegen de 
voordelen van een snelle interventie. 

Medisch adviseur Candida Vuyk aan het werk

een scan van de
cardiologische zorg

HartSignaal: 

Postbus 1002, 6040 KA Roermond 
0475 - 31 72 72 
Hartpatienten.nl I roermond@hartpatienten.nl

HartSignaal is een online feedbacksysteem dat ervaringen 

van hart- en vaatpatiënten registreert en volgt met als doel 

een verbetering van de hartzorg.  Het is een brug tussen de 

patiënt en de zorgverlener.

 

Het feedbacksysteem is een aanvulling op Meldpunt Hart-

patiënten dat in 2012 werd gestart, naar aanleiding van 

vele ernstige problemen in diverse ziekenhuizen. Meldpunt 

Hartpatiënten functioneert als een soort crisislijn voor de 

cardiologische zorg. 

 

Met ruim drieduizend meldingen in het eerste jaar bewerk-

stelligde Hartpatiënten Nederland hiermee verschillende 

verbeteringen van de hartzorg in diverse ziekenhuizen. Met 

HartSignaal wordt het zicht op de kwaliteit verbreed en 

verdiept. Het systeem helpt om ervaringsverhalen in beeld 

te krijgen en om actief iets te doen met complimenten en 

verbeterpunten van patiënten. Het geeft de patiënt weer 

een stem en is er juist op gericht dat er iets met die pati-

entverhalen wordt gedaan. Maar ook dat zichtbaar wordt 

hoeveel er goed gaat. Want dat vergeten we soms wel eens. 

Kortom: heeft u ervaringen betreffende behan-

delingen aan hart- en/of bloedvaten ga dan naar 

www.hartsignaal.nl en help mee om de Hartzorg in 

Nederland te verbeteren. HartSignaal is geheel gratis en 

kost u slechts enkele minuten tijd. Breng HartSignaal als-

tublieft zoveel mogelijk onder de aandacht van anderen.
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adviseur bleek dat ook de medisch 
adviseur op basis van het medisch 
onderzoek twijfels had over de juistheid 
van de gestelde diagnose. En het advies 
was dan ook dat deze mevrouw, die 
feitelijk al in het revalidatietraject zat, 
terug zou gaan naar haar huisarts om 
te bekijken of doorverwijzing naar een 
orthopeed bij een Universitair Medisch 

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling, 
zijn er ook kritiekpunten op zo’n 
snelle interventie mogelijk: sommige 
letselschadeprofessionals zijn bang dat 
er hierdoor allerlei onnodige trajecten 
worden opgestart. Immers, niet ieder 
slachtoffer raakt in een negatieve spiraal 
en als je een hersteltraject opstart daar 
waar dat niet nodig is, worden onnodige 

Ook baseren de letselschadeprofes-
sionals zich in een carrouselgesprek 
louter en alleen op de informatie die een 
slachtoffer verstrekt. Dat zou een (achteraf 
gezien) verkeerd beeld kunnen scheppen 

Francie Peters: "Naar mijn mening wegen 
deze kritiekpunten niet op tegen de 
voordelen van een snelle interventie. 

Ja, onnodige hersteltrajecten moeten 
worden voorkomen. Echter, liever een 
keer een onnodig traject opstarten (dat 
dan in de regel erg kort zal duren), dan 
ingrijpen nadat de negatieve spiraal al 
een feit is. Kostentechnisch lijkt het mij 
ook dat de baten van het voorkomen 
van negatieve spiralen ruimschoots 
opwegen tegen de kosten van eventueel 
onnodig opgestarte trajecten."

Voor wat  betreft de informatie die door 
het slachtoffer wordt verstrekt: "Wij hebben 
nu al een flink aantal carrouselintakes 
gedaan. Eén keer is achteraf gebleken 
dat een slachtoffer informatie had 
achtergehouden. Afgezien van het feit 
dat dat slachtoffer daar vooral last van 
heeft gehad en geen plezier, vind ik dat 
wij in de letselschade onze processen niet 
moeten inrichten op de uitzonderingen. 
Onze ervaring is dat slachtoffers blij zijn 
dat zij zo uitgebreid hun verhaal kunnen 
doen vanuit een specifiek gerichte 
vraagstelling. Zo vroeg in het traject is de 
voornaamste vraag: ‘Hoe word ik weer 
beter?’ en niet ‘Hoe word ik hier beter 
van?’.  Als alle partijen zich focussen op de 
vraag ‘Hoe word ik weer beter?’, werkt het 
letselschadeproces herstelbevorderend 
en niet, zoals in de inleiding gesteld werd, 
herstel belemmerend. De carrousel intake 
kan er, naar mijn mening, aan bijdragen 
dat de juiste vraag op het juiste tijdstip 
beantwoord wordt!" w

Voor meer informatie: www.debureaus.nl
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