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datum: 4 november 2010

Onderwerp: Rol artsen bij verwijzing letselschadeslachtoffers
Geachte heer/mevrouw,
Begin dit jaar heeft Tros Radar een uitzending aan malafide praktijken in de
letselschadebranche gewijd. Tros Radar heeft slachtoffers aan het woord gelaten die de
dupe waren geworden van zeer nadelige no cure no pay-contracten. Ook is gebleken dat
sommige letselschadebureaus dubbel declareren: zowel bij het slachtoffer als bij de
verzekeraar.
Verschillende letselschadebureaus die aan deze kwalijke praktijken meedoen, werven hun
cliënten via ziekenhuizen en (huis)artsen. Veel ziekenhuizen en artsen hebben folders in
hun wachtruimte staan van letselschadebureaus zonder een keurmerk. Via artsen en
ziekenhuizen kan zo, ongewild, bewerkstelligd worden dat slachtoffers terecht komen bij
kantoren die geen keurmerk dragen.
Na de Tros Radar-uitzending hebben veel letselschadeslachtoffers zich gewend tot
Slachtofferhulp Nederland.
Slachtofferhulp Nederland heeft een actief verwijsbeleid, waarbij slachtoffers van ongevallen
en misdrijven, worden doorverwezen naar kantoren die het keurmerk dragen van de
Stichting Keurmerk Letselschade. Deze stichting bestaat sinds 2007 en controleert
letselschadekantoren. Slechts kantoren die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, verkrijgen
het keurmerk van de Stichting Keurmerk Letselschade. Er zijn inmiddels ruim 100 kantoren,
verspreid over heel Nederland, die dit keurmerk hebben verkregen.

Slachtofferhulp Nederland, de Stichting Keurmerk Letselschade, de LSA, de ASP, het Nivre
en de NLE bundelen hun krachten in dit verzoek aan u om letselschadeslachtoffers te
verwijzen

naar

letselschadekantoren

die

het

keurmerk

dragen.

Op

de

site:

www.stichtingkeurmerkletselschade.nl is te zien welke kantoren het keurmerk dragen.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting Keurmerk Letselschade via
info@stichtingkeurmerkletselschade.nl of via telefoonnummer: 0172 42 70 71
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Slachtofferhulp Nederland

De Stichting Keurmerk Letselschade

De Vereniging van Letselschade Advocaten

De Vereniging van Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade

Het Nederlands Instituut van Register Experts

De Vereniging Nationale Letselschade Experts
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