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NPP-RICHTLIJNEN TEN AANZIEN VAN HET MEDISCH TRAJECT
NA VERKEEERSONGEVALLEN

1. In ieder letselschadedossier dient een gekwalificeerd medisch adviseur verantwoordelijk te
zijn voor het medisch traject.
Er is geen medisch traject indien er sprake is van ‘gering letsel’ en er in het
letselschadedossier geen medische gegevens zijn ingewonnen en /of zijn verkregen.

Van ‘gering letsel’ is, in het kader van deze richtlijnen, sprake indien in het dossier sprake is van de
navolgende kenmerken:
- Enkelvoudig letsel. Voorbeelden: kneuzingen en schaafwonden.
- Uitval in de werkzaamheden (betaald of onbetaald) is beperkt gebleven  tot een periode van

maximaal een maand.
- Volledig herstel en geen resterende klachten of beperkingen.
- De medische behandeling  is geëindigd.
- Er is geen ziekenhuisopname geweest. Voor zover er behandeling in het ziekenhuis heeft

plaatsgevonden is dit poliklinisch geweest.

2. Iedere schadebehandelaar en belangenbehartiger die verantwoordelijk is voor het
afwikkelen van personenschade dient te beschikken over een medisch adviseur.

3. Medische adviezen waar belangenbehartigers en schadebehandelaars zich jegens elkaar
op beroepen dienen op schrift gesteld te zijn en in afschrift beschikbaar te zijn voor elkaar.

4. Indien een belangenbehartiger of schadebehandelaar afwijkt van het medisch advies als
bedoeld in 3 dient dit gemotiveerd te worden.

5. Direct overleg tussen de medisch adviseur van de kant van het slachtoffer en de medische
adviseur van de aansprakelijke partij is geboden.

6. Medische bescheiden en medische dossiers zijn, met inachtneming van de daartoe
strekkende machtigingsprocedure, uitsluitend in te zien door het slachtoffer, de
belangenbehartiger, de medisch adviseur van het slachtoffer en de medisch adviseur van
de aansprakelijke partij.
Wel kan de medisch adviseur van de aansprakelijke partij, binnen zijn verantwoordelijkheid
en binnen de daarvoor geldende regels, aan de schadebehandelaar nadere informatie
verstrekken over relevante zaken uit de hier bedoelde medische bescheiden.                     �
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