
 

•  Indien er samen geen overeenstemming wordt bereikt, wordt  
de schadeclaim door de letselschadefunctionaris in behandeling  
gegeven bij de aansprakelijkheidsverzekeraar, Centramed.

•  De schadebehandelaar komt dan, met uw toestemming, bij u thuis  
om uw zaak te bespreken en samen met u te kijken welke gevolgen de 
schade voor uw persoonlijke situatie heeft.

Namens de Raad van Bestuur wordt uw brief in behandeling genomen  
door de letselschadefunctionaris. Hij stuurt u een ontvangstbevestiging  
en een machtiging. Indien u de machtiging terugstuurt, verleent u 
toestemming om inzage te hebben in uw medisch dossier. Hierdoor  
is het mogelijk om een beter beeld te krijgen van de uitgevoerde  
behandeling.

De letselschadefunctionaris neemt in veel gevallen contact met u op  
om u uit nodigen voor een gesprek in Zuyderland om samen tot een 
passende oplossing te komen. Ervaring leert dat een dergelijk gesprek vaak 
tot tevredenheid leidt en een lange juridische procedure kan voorkomen.

•  Indien u samen met de letselschadefunctionaris tot overeenstemming bent  
gekomen, zal de schade vrij snel afgehandeld kunnen worden. Er wordt een 
schriftelijke overeenkomst opgesteld voor beide partijen met vermelding van  
het afgesproken uit te keren schadebedrag. Dit kan binnen 2 weken  
geregeld zijn.

•  Indien de verzekeraar de schade in behandeling neemt, duurt de procedure langer. 
De mate van complexiteit van uw zaak is hierin medebepalend. Een complexe 
juridische kwestie kan 1 tot 3 jaar of langer in beslag nemen. Zelfs dan kan uiteindelijk 
aansprakelijkheid nog worden afgewezen als dit niet erkend wordt. 
 
Wanneer er wel aansprakelijkheid erkend wordt, wordt er een schadestaat 
opgemaakt met een vaststellingsovereenkomst, waarna de schade wordt uitbetaald.

Een schadeclaim  
binnen Zuyderland

Bent u van mening dat er tijdens uw behandeling sprake is van 
medisch verwijtbaar handelen, dan kunt u de Raad van Bestuur 
van Zuyderland aansprakelijk stellen door een brief te richten 
aan de Raad van Bestuur.

Hierin stelt u Zuyderland aansprakelijk met een toelichting 
op de claim en waarom u van mening bent dat dit medisch 
verwijtbaar is. U kunt dit zelf doen, via uw Rechtsbijstand 
Verzekering of door een Letselschadeadvocaat.

Indien u van mening bent dat er tijdens uw behandeling binnen Zuyderland 
Medisch Centrum medisch verwijtbaar gehandeld is (dit is iets anders dan 
het optreden van een complicatie) en indien u eveneens van mening bent dat 
u om deze reden in aanmerking komt voor een schadevergoeding dan kunt u 
Zuyderland Medisch Centrum hiervoor aansprakelijk stellen.

Zuyderland MC
t.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 5500
6130 MB Sittard

CLAIM

Stuur uw brief naar:

Wie kunt u aansprakelijk stellen  
en hoe dient dit te gebeuren?

Hoe gaat dit in zijn werk binnen 
Zuyderland Medisch Centrum?

Wat gebeurt er indien men samen  
niet tot een oplossing kan komen?

Wat mag u verwachten  
en hoe lang duurt de procedure? 


