PERSONENSCHADE

Persoonlijk contact als
sleutel tot succes
In letselschadezaken is het ongebruikelijk dat een medisch adviseur en slachtoffer rechtstreeks contact met elkaar
hebben. Bij partijneutraal medisch adviesbureau 1Medisch Adviseur is een telefonisch contact al jaren onderdeel van het
medisch traject en wordt dit als duidelijke meerwaarde gezien. Ook in de aanbeveling van De Letselschade Raad komt
het persoonlijke contact terug. Operationeel manager Kristel Seinhorst deelt graag de praktijkervaringen van 1Medisch
Adviseur.
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Zo onderzocht een traumatologisch consulent recent een
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suggesties doen. Als dokter voelt dat goed.”
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Contact: mét inzage en correctie
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de ervaren klachten hebben wél een plek in het medisch ad-

Persoonlijk contact tussen slachtoffer en medisch adviseur is

vies. En ze worden meegewogen in de eindconclusie.”
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Persoonlijk contact vindt ook plaats met het medisch secre-

voorstellen dat het ooit anders gaat. Voor hen voelt het zo lo-

tariaat of via persoonlijk onderzoek door een van de artsen.

gisch. Dus praten mét in plaats van óver slachtoffers: doen! <
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