CAVE! HET MEDISCH

BEOORDELINGSTRAJECT BIJ LETSELSCHADE
WAAR GAAT HET JAARCONGRES 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 uitgewisseld,
dit jaar met als onderwerp: ‘CAVE! Het medisch beoordelingstraject’. Dit traject, ter beoordeling van de omvang
van de schade, doet zich voor in nagenoeg alle letselschadezaken. Er is al veel over geschreven en gesproken,
maar dat is niet vreemd aangezien het medisch beoordelingstraject als één van de grootste knelpunten bij de
afwikkeling van letselschade wordt beschouwd.
Tijdens het beoordelingstraject moet het slachtoffer zo min mogelijk belast worden. De ervaring leert dat dit niet
eenvoudig is. Denk alleen al aan de problematiek rondom het verzamelen en uitwisselen van medische informatie.
En wat is nu precies de rol en positie van de medisch adviseur? Hoe luidt de bestaande wetgeving en (tucht)
rechtspraak en wat te doen met gedragscodes en richtlijnen? In het medisch beoordelingstraject gaat het echter
niet alleen om procedurele knelpunten maar ook om medisch-inhoudelijke discussiepunten. Dus “Cave!”, pas op
want in het traject zitten voor alle partijen struikelblokken!

CAVE!

HET MEDISCH
BEOORDELINGSTRAJECT
BIJ LETSELSCHADE

WAA-JAARCONGRES 2016
Vrijdag 25 november 2016 / Media Plaza Utrecht

Op dit jaarcongres van de Werkgroep Artsen Advocaten zullen diverse sprekers vanuit velerlei invalshoeken en
specialismen hun ervaringen en bekwaamheden met u delen over aspecten van het medisch beoordelingstraject
bij letselschade.
KOM DAAROM NAAR HET WAA-JAARCONGRES EN CAVE! LET OP, WANT U KUNT ALTIJD BIJLEREN!
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
- Het inzagerecht van het slachtoffer in het medisch advies van de verzekeraar;
- De rol en positie van de medisch adviseur;
- De professionele standaard van de medisch adviseur;
- De medisch adviseur en het tuchtrecht;
- De richtlijnen voor neuropsychologisch onderzoek bij expertises;
- De rol van (neuro)psychologisch onderzoek bij psychiatrische expertises.
VOOR WIE IS HET JAARCONGRES BEDOELD?
Bent u professioneel werkzaam op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade (waaronder
begrepen medische tuchtzaken) zoals letselschadeadvocaat, stafjurist, rechter, arts/specialist of medisch
adviseur? Of bent u gewoon geïnteresseerd in het thema ‘het medisch beoordelingstraject’? Dan mag u dit
jaarcongres niet missen!
WAAR?
Het WAA-jaarcongres vindt plaats in het Media Plaza te Utrecht. Deze bijzondere locatie is gelegen in de Jaarbeurs
te Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid in het
geval u met de auto komt.

2 juridische en 3 beroepsvaardigheden

Accreditatiepunten bij GAIA aangevraagd

PROGRAMMA
25 NOVEMBER 2016
9.00 UUR

ONTVANGST

9.30 UUR
			

WELKOMSTWOORD EN INLEIDING
Boudewijn Gunning, voorzitter WAA / Rob Oudkerk, dagvoorzitter

9.45 UUR
			

TUCHTRECHTELIJKE ASPECTEN VAN MEDISCHE BEOORDELINGEN
Aart Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht

Het tuchtrecht is bedoeld als waarborg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Maar zijn alle medisch
adviseurs onderworpen aan het tuchtrecht? Welke eisen stelt de tuchtrechter aan de medisch adviseur en aan
zijn advies? Maakt het daarbij uit waarover hij adviseert / wat hij beoordeelt? Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
10.45 UUR
			

MOET HET BEROEP VAN MEDISCH ADVISEUR VERDER GEPROFESSIONALISEERD WORDEN?
Hugo de Jager, advocaat

Aan de hand van de eisen die het tuchtrecht stelt aan het medisch advies, de beroepscode GAV/ WAA en de
Medische Paragraaf wordt invulling gegeven aan de professionele standaard zoals die geldt voor de medisch
adviseur. Is deze inmiddels uitgekristalliseerd of behoeft deze nadere invulling? Hugo de Jager zal een overzicht
verschaffen van het proces waarin die professionalisering gestalte heeft gekregen en zal een aantal uitdagende
stellingnames voorhouden.
11.45 UUR

PAUZE

12.00 UUR
			
			

DE ROL VAN DE MEDISCH ADVISEUR IN HET LETSELSCHADEPROCES;
EEN PERSOONLIJKE NOOT
Ruud van Erve, medisch adviseur

Wat is de positie van de medisch adviseur als medisch specialist en vice versa? Is er behoefte aan een specialisme
‘medisch adviseur’? Is de medisch adviseur nog zeker van werk en inkomsten nu zijn werk ter discussie staat als
meetellend voor de BIG-registratie? Is er plaats voor een systeem van één medisch adviseur? Welke rol speelt de
medisch adviseur in medische aansprakelijkheidszaken?
13.00 UUR

LUNCH

14.00 UUR
			

DE MINUUT VAN DE VERZEKERAAR
Pieter van der Nat, voormalig advocaat

Het HvJEU besliste 17 juli 2014 dat een asielaanvrager geen recht heeft op inzage van de minuut, het intern
ambtelijk advies voor het op de aanvraag te nemen besluit. In zijn beschikking van 2 februari 2016 trekt het Hof
Amsterdam dit oordeel van het Europese Hof door naar het advies van de medisch adviseur van de verzekeraar. Op
31 januari 2012 had datzelfde Hof nog beslist dat de schadelijder het medisch advies in mag zien. Hoe nu verder?
15.00 UUR
			

DE NOODZAAK VAN (NEURO)PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK IN PSYCHIATRISCHE EXPERTISES
Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog

Psychologen beschikken over een uitgebreid en goed onderbouwd psychometrisch instrumentarium
(tests, vragenlijsten, gestructureerde interviews) waarmee cognitieve stoornissen, psychische klachten en
persoonlijkheidstrekken valide en betrouwbaar in kaart worden gebracht. De geactualiseerde en te bespreken
‘richtlijn neuropsychologisch onderzoek bij expertises’ getuigt hiervan. Het (neuro)psychologisch onderzoek
moet een vaste plek krijgen in psychiatrische expertises. De ‘klinische blik’ en het mentale statusonderzoek van
en door de psychiater alleen is ontoereikend. De psycholoog zal, in navolging van de ontwikkeling bij forensische
expertises, een steeds dominantere rol krijgen in de psychiatrische expertises.
16.00 UUR

PAUZE

16.15 UUR
			
			

DE KUNST(FOUTEN) VAN (NEURO)PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK BIJ
PSYCHIATRISCHE EXPERTISES
Joachim Tilanus, psychiater

In het kader van letselschadeprocedures wordt met enige regelmaat ook een psychiater als onafhankelijk
deskundige ingeschakeld om onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Eén van de bekendste gevolgen van
een ongeval of incident op het vakgebied van de psychiatrie betreft de Posttraumatische Stressstoornis. Maar
psychiatrische symptomen kunnen ook secundair aan het letsel optreden. Zo kan bijvoorbeeld hersenletsel
leiden tot diverse neuropsychiatrische verschijnselen/beperkingen, soms prominent en soms heel subtiel.
Om het nog ingewikkelder te maken: enerzijds kunnen premorbide aanwezige persoonlijkheidskenmerken een
beeldbepalende factor vormen en anderzijds kunnen ten gevolge van hersenletsel juist veranderingen van de
persoonlijkheid optreden. Zorgvuldige en soms nadere of aanvullende diagnostiek kan dan geïndiceerd zijn.
Joachim Tilanus bespreekt de kunst (fouten) van (neuro) psychologisch onderzoek bij psychiatrische diagnostiek
aan de hand van voorbeelden en vigerende richtlijnen.
17.15 UUR

DISCUSSIE EN AFSLUITING

17.30 UUR

BORREL

WIE ZIJN DE SPREKERS?
DR. B. GUNNING, voorzitter WAA
Boudewijn is neuroloog en psychiater, gespecialiseerd in kinderen met een moeilijk behandelbare epilepsie
(Stichting Epilepsie Instellingen Nederland en UMC Utrecht afd. Genetica) en gewoon lid van de Nederlandse
Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR).
DRS. R. OUDKERK, dagvoorzitter
Rob is voormalig huisarts, politicus en lector, nu radiopresentator radio 1 en voorzitter voortgezet
onderwijs scholen Amsterdam.
PROF. MR. A.C. HENDRIKS
Aart is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden en o.a. voorzitter van de
Raad van Advies van de WAA.
MR. H. DE JAGER
Hugo is advocaat in dienstbetrekking bij SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer, lid van de werkgroep Medische
Paragraaf, de Denktank Overlijdensschade, de Permanente Commissie GOMA, de Werkgroep Medische 		
Machtiging bij medische aansprakelijkheid en van een petit comité ter herziening van de Toelichting bij 		
Aanbeveling 18 GOMA.
DR. R.H.G.P. VAN ERVE
Ruud is orthopedisch chirurg en medisch adviseur bij Van Erve Orthopedie, Expertise & Advies.
MR. P.N. VAN DER NAT
Pieter was tot voor kort advocaat en als zodanig betrokken bij verschillende procedures over het inzagerecht
van de schadelijder.

HOE MELDT U ZICH AAN
VOOR HET WAA-JAARCONGRES 2016?
INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven via onze website www.waa.nl.
MEER INFORMATIE
Op de website www.waa.nl vindt u meer informatie over het congres. Mocht u een inhoudelijke vraag
hebben, neem dan contact op met Marre Breitschaft, medeorganisator van het congres,
telefoon 070-7200830, e-mail: breitschaft@hethartendezaak.nl.
KOSTEN
Bent u WAA-lid? Dan zijn aan het congres geen kosten verbonden,
tenzij u zich wel aanmeldt en zonder afmelding niet aanwezig bent.
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 een bevestiging,
routebeschrijving en de factuur. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
ANNULERINGSREGELING
Indien WAA-leden zich wel aanmelden en zonder afmelding niet verschijnen, wordt een bedrag
van € 250,- in rekening gebracht (registreren is bij aankomst verplicht).
Bent u geen WAA-lid dan kunt u zich tot drie weken voor het congres zonder 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 € 100,- doorbelast; indien u vanaf één week voor
het congres afmeldt, wordt € 200,- gefactureerd. Bij het niet verschijnen zonder afmelden,
bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Afmelden dient per e-mail te geschieden bij congres@waa.nl.

PROF. DR. R.W.H.M. PONDS
Rudolf is klinisch neuropsycholoog, hoogleraar medische psychologie en hoofd afdeling Medische 		
Psychologie bij Maastricht Universitair Medisch Centrum.
DRS. J.J.D. TILANUS
Joachim is psychiater bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en (bestuurs)lid van de Nederlandse
Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR), civiel- en bestuursrecht.

Meld u aan via de website van de
Werkgroep Artsen Advocaten: www.waa.nl

