“De advocaat, de letselschadebehandelaar, de medisch
adviseurs en de medisch expert: een bijzonder kwintet”

WAAR GAAT HET OVER?
De Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) brengt artsen en juristen samen, zorgt
voor kennisoverdracht en streeft ernaar dat zij elkaars taal leren begrijpen. Zo
worden tijdens het WAA-congres kennis en ervaringen gedeeld door diverse
sprekers vanuit velerlei invalshoeken en specialismen. Dit jaar met een viertal
actuele thema’s uit de letselschadepraktijk: de medische machtiging, de medische
expertise, de medisch adviseur en de medische aansprakelijkheid.
De congrescommissie bestaat voor dit jaar niet alleen uit de bestuursleden
van de WAA, Boudewijn Gunning (voorzitter) en Marre Breitschaft (algemeen
bestuurslid), maar ook Monique Tolsma (voorzitter Nederlandse Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken: GAV) maakt deel uit
van deze commissie. Daarbij heeft de WAA de leden van de GAV uitgenodigd dit
jaar deel te nemen aan het congres.

VOOR WIE IS HET BEDOELD?
Bent u professioneel werkzaam op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/
of personenschade als letselschadeadvocaat, stafjurist, rechter, arts/specialist of
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medisch adviseur? Of bent u gewoon geïnteresseerd in het thema? Dan mag u dit
jaarcongres niet missen!

WAAR VINDT HET PLAATS?
Het WAA-jaarcongres wordt gehouden in het Media Plaza te Utrecht. Deze
bijzondere locatie is gelegen in de Jaarbeurs. Deze is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer, en er is voldoende parkeergelegenheid in het geval u met de
auto komt.

HOE MELDT U ZICH AAN?

WIE ZIJN DE SPREKERS?

U kunt zich inschrijven via de website www.waa.nl.
Op de website vindt u meer informatie over het congres. Mocht u een inhoudelijke
vraag hebben, neem dan contact op met Marre Breitschaft, bestuurslid van de
WAA en medeorganisator van het congres, op telefoonnummer 070-7200830 of

Clairy Polak, journaliste en televisie- en radiopresentatrice, dagvoorzitter.

via e-mail: breitschaft@hethartendezaak.nl.
dr. Boudewijn Gunning, kinderneuroloog Stichting Epilepsie Instellingen Nederland,

WAT ZIJN DE KOSTEN?

onafhankelijk expertiserend neuroloog, voorzitter WAA.

Bent u WAA-lid? Dan zijn aan het congres geen kosten verbonden, tenzij u zich
aanmeldt maar zonder afmelding niet aanwezig bent.

Angelique M. Reitsma, MD, MA Biomedical Ethics, verzekeringsarts rga medisch
adviseur a.s.r. verzekeringen afdeling personenschade.

Bent u geen WAA-lid, dan bedraagt het inschrijfgeld € 495,- (excl. BTW). Dit is
inclusief de kosten van koﬃe, thee, lunch en borrel. Na aanmelding ontvangt u

dr. Ernst van den Doel, neuroloog Meander Medisch Centrum, Bergman Clinics en

een bevestiging, routebeschrijving en de factuur. Eventuele parkeerkosten zijn

praktijk neurologische expertise.

niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
mr.ing. Nico Keijser CDPO, secretaris van het Landelijk Register van Gerechtelijke

ANNULERINGSREGELING

Deskundigen (LRGD), vice-President van het European Expertise & Expert Institute

Indien WAA-leden zich aanmelden maar zonder afmelding niet verschijnen, wordt

EEEI.

een bedrag van € 250,- in rekening gebracht (registreren is bij aankomst verplicht).
drs. Roger Devilee, orthopedisch chirurg, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging
Bent u geen WAA-lid, dan kunt u zich tot drie weken voor het congres zonder

voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR).

kosten afmelden. Bij afmelding van drie tot twee weken voor het congres wordt
€ 50,- in rekening gebracht. Van twee tot één week voor het congres wordt €

drs. Monique Tolsma, verzekeringsarts rga, eigenaar/medisch adviseur Tolsma

100,- doorbelast; indien u vanaf één week voor het congres afmeldt, wordt €

Consult, voorzitter GAV, Bureau Member International Committee for Insurance

200,- gefactureerd. Bij het niet verschijnen zonder afmelden, bent u het volledige

Medicine (ICLAM), bijzonder lid van de NVMSR, lid beroepsgenoot Regionaal

inschrijfgeld verschuldigd.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven.

Afmelden dient per e-mail te geschieden bij info@waa.nl.

mr. John Beer, advocaat bij Beer advocaten te Amsterdam en president van PEOPIL.
mr. Aernout Santen, kennismanager personenschade Centramed, lid raad van advies
PIV, redactieraad, Werkgroep Medische aansprakelijkheid, Adviesgroep regres.
mr. Mariken Peters, letselschade-advocaat en register-mediator AV&L Advocatuur
en Mediation te Arnhem.
drs. Dirk van Arkel, verzekeringsarts, forensisch arts, medisch adviseur en partner
LechnerConsult, algemeen bestuurslid WAA.
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9.00 – 9.30

ONTVANGST

door middel van richtlijnvorming, opleiding, bij- en nascholing, en super- en intervisie. In situaties waarin
mensen afhankelijk zijn van het werk van professionals moeten hoge kwaliteitseisen gesteld worden

9.30 – 9.45

aan dat werk. Een goede medisch specialistische rapportage stelt aan de deskundige specifieke eisen,

WELKOMSTWOORD VOORZITTER WAA EN INLEIDING DAGVOORZITTER

die niet zonder meer samenvallen met diens bekwaamheid als behandelaar. Een gedegen opleiding

Boudewijn Gunning en Clairy Polak

waarin de diverse aspecten van het rapporteren aan bod komen is, naast kennis, kunde en ervaring, een
belangrijke stap op weg naar de kwaliteitseisen die noodzakelijk zijn om de belangen van partijen in een

9.45 – 11.00
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“Machtig”: Het omgaan met medische gegevens is een van de belangrijkste aspecten in het medische traject in
de letselschadebehandeling. In het letselschadetraject bestaat onderscheid tussen de rechten die het slachtoffer

12.30 – 13.30 LUNCH

en zijn belangenbehartiger hebben enerzijds en de verzekeraar en schadebehandelaar/expert anderzijds. Het
vraagt de nodige inspanning om ‘equality in arms’ te realiseren en daarnaast het medisch geheim goed te

13.30 – 14.30

waarborgen. De vraag is hoe wij die situatie machtig zouden kunnen worden en wat de medische machtiging

DE MINIMAAL TE STELLEN EISEN AAN EEN MEDISCH ADVISEUR

daarin kan bijdragen.

Monique Tolsma
“Opleiden: zin of onzin?”: Dat alle partijen gebaat zijn bij een kwalitatief goed medisch advies staat buiten kijf.

Ernst van den Doel

Vervolgens doet de vraag zich voor aan welke eisen een medisch adviseur minimaal moet voldoen om een

“Alles weten om goed te kunnen meten”: Aandoeningen op neurologisch vakgebied kunnen door de jaren heen

dergelijk advies te kunnen geven. Een adequate opleiding kan daar zeker in bijdragen, maar met betrekking tot

een wisselend beloop tonen met verschillende uitingsvormen. Een te beperkte medische machtiging kan dan

de vorm en inhoud bestaan diverse invalshoeken die nader zullen worden toegelicht.

leiden tot een onjuist oordeel.

John Beer
11.00 – 11.30

PAUZE

“Wie stelt eisen aan mijn medisch adviseur?”: De advocaat kiest de samenwerking met en de voorlichting
door een bepaalde medisch adviseur. Als ik voor mezelf spreek zijn er zaken waarin ik voor diverse aspecten

11.30 – 12.30

verschillende

EEN ONAFHANKELIJK OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR MEDISCHE EXPERTISES?

draagt bij aan een optimale dienstverlening aan de cliënt. Het is goed en begrijpelijk dat er gewerkt wordt aan

Nico Keijser

verbetering van de kwaliteit van de medisch adviseurs, maar ik moet er geen last van krijgen.

adviseurs

met

diverse
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“Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen”: Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen
LRGD heeft in 2017 op verzoek van de Landelijke Expertgroep Letselschade overleg gevoerd met 28

14.30 – 15.00 PAUZE

beroepsorganisaties, bedrijven en personen die werkzaam zijn op het gebied van de afdoening van letselschade.
De aanleiding daartoe is dat rechters problemen ondervinden bij het vinden en benoemen van onafhankelijke

15.00 – 17.00

deskundigen. Beroepsorganisaties geven verschillende knelpunten aan. Deze betreffen onder andere kennis

DE BEOORDELING VAN MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

en kunde van deskundigen, toenemende complexiteit van het werkveld, onvoldoende transparantie over

Aernout Santen

achtergrond van de te benoemen deskundige. En last maar zeker niet least de ‘bloedgroependiscussie’. De eisen

“Wat mag? Wat moet? Wat werkt?”: Medische aansprakelijkheidszaken zijn inhoudelijk al lastig genoeg,

die het LRGD stelt aan registratie in haar register dragen bij aan transparantie over kennis en achtergrond van

maar de behandeling van medische aansprakelijkheidszaken wordt welhaast per definitie bemoeilijkt door

deskundigen, dragen bij aan een hogere kwaliteit van het deskundigenonderzoek en het deskundigenbericht.

niet-dossierinhoudelijke discussies en formaliteiten die de toon al helpen zetten, zelfs nog voorafgaand aan
de inhoudelijke behandeling. Zo wordt er gediscussieerd over machtigingen, over privacy, over wie wat mag,

Roger Devilee

wie wat krijgt, wie wat moet, en wanneer. Veel minder gaat het over de inhoud of over de vraag: wat werkt?

“Eisen die gesteld moeten worden aan deskundigen en hun opleiding in het kader van het streven naar een

Ik zal het in mijn inleiding hebben over de vraag of het wat uitmaakt of de beoordeling van de claim in of

kwalitatief hoogwaardig onafhankelijk rapport”: De NVMSR is een medische beroepsvereniging, die tot doel

buiten rechte plaatsvindt, over de rol van de actoren in een zaak. Met name over de taken van de medisch

heeft de kwaliteit van medisch-specialistische rapportages in bestuurs- en civielrechtelijk verband te verhogen

adviseur en van de deskundige, en over het doel van advisering en deskundigenrapportages.
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Mariken Peters

desbetreffende competenties en bereidheid om zich toetsbaar op te stellen en registratie noodzakelijk. Aan bod

“De medico-legale samenwerking tussen de belangenbehartiger en de medisch adviseur”: Bij het afwikkelen

komt de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van een KAMER ONAFHANKELIJK DESKUNDIGEN

van letselschadezaken, en dus ook bij medische aansprakelijkheidszaken, is het van wezenlijk belang dat de

ONDERZOEK INZAKE HET MEDISCH HANDELEN binnen de NVMSR.

medisch adviseur en de belangenbehartiger met elkaar ‘meedenken’ in het veld waarin het medische en het
juridische vakgebied elkaar overlappen. Mijn voormalig medisch adviseur noemde dit ook wel de medico-

OVERLEG/DISCUSSIE ONDER LEIDING VAN DE DAGVOORZITTER

legale benadering van zaken. Die benadering vereist een goede samenwerking en heldere communicatie,
waarbij belangenbehartiger en medisch adviseur oog hebben voor het verschil tussen de medische en de

17.00 – 17.15

AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER EN VOORZITTER WAA

juridische benadering in medische aansprakelijkheidszaken. De uiteindelijke uitkomst van een medische claim,

Boudewijn Gunning en Clairy Polak

hangt uiteindelijk af van de juridische beoordeling daarvan. Mede daarom zal de medisch adviseur van de
belangenbehartiger zijn advies niet slechts op de medische aspecten van de zaak moeten richten, maar zal
hij (of zij) ook bereid moeten zijn om, in samenspraak met de belangenbehartiger, de zaak vanuit een meer
juridisch perspectief te bekijken. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden zal ik een aantal tips formuleren
om tot een betere samenwerking en communicatie te komen. Niet alleen tussen belangenbehartiger en diens
medisch adviseur. Ook in de relatie belangenbehartiger, verzekeraar en hun wederzijdse medisch adviseurs.

Dirk van Arkel
“Medische aansprakelijkheid, het speelveld”: cliënt versus “eigen dokter” (meestal ziekenhuis aansprakelijk
gesteld); verzekeraar (Centramed/Medirisk) namens ziekenhuis (of behandelaar) versus belangenbehartiger
(advocaat/rechtsbijstandverzekeraar/letselschadebureau); medisch adviseur verzekeraar versus medisch
adviseur slachtoffer. Wat er anders is dan bij de “reguliere letselschade? Criterium: gemiddeld bekwaam
en gemiddeld handelende collega zou het niet gedaan hebben en anders: geen aansprakelijkheid, geen
schadevergoeding, geen geld, wel onkosten. Verzekeraar is niet gemakkelijk: lange procedures, aansprakelijkheid
wordt moeizaam erkend en indien wel aansprakelijk: discussie over schade: is er alleen een delay of ook een
ander resultaat? De medisch adviseur van de wederpartij is vaak buiten beeld, het lijkt wel of deze anoniem wil
blijven, maar de schadebehandelaar citeert wel diens mening, de onderliggende medische rapportage lijkt er
soms niet te zijn.

Roger Devilee
“De Kamer voor Onafhankelijk Deskundigen Onderzoek inzake het Medisch Handelen”: Met de ontwikkeling
van evidence based medicine, de ontwikkeling van (inter-)nationale richtlijnen en lokale diagnostische en
behandelingsprotocollen is transparantie van het medisch handelen in de laatste decennia een belangrijk deel
geworden van het kwaliteitsbeleid. Een belangrijk kenmerk van kwaliteitszorg is dat de medisch specialist bereid
moet zijn om zich toetsbaar op te stellen. In een Nederlands beleid dat erop gericht is de kwaliteit van de zorg
voortdurend te verbeteren past dan ook dat medisch specialisten aan wie wordt gevraagd een onafhankelijk
medisch onderzoek uit te voeren inzake medisch handelen van een andere specialist, deskundig zijn op het
desbetreffende vakgebied, onafhankelijk en objectief zijn maar ook beschikken over de competenties om een
dergelijk onafhankelijk onderzoek op hoogkwalitatief niveau uit te voeren. Gezien de toename van het aantal
aanvragen in de laatste tien jaar en de grote verantwoordelijkheid van een onderzoeker naar alle partijen lijkt
nu het moment aangebroken dat de kwaliteit van de desbetreffende onderzoeken en de rapporteurs formeel
en inhoudelijk gewaarborgd moeten worden. Daartoe zijn een specifieke opleiding, het op peil houden van de

17.15 – 18.00

BORREL

