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Vrijdag 21 november 2008 
10.00 uur - 17.00 uur
Media Plaza Utrecht

Psychisch
letsel 
medisch en 
juridisch belicht



Media Plaza Utrecht

Deze bijzondere locatie is gelegen in 
de Jaarbeurs in Utrecht: goed bereik-
baar met het openbaar vervoer en 
voldoende parkeergelegenheid in het 
geval u met de auto komt. U brengt 
de dag door in een futuristische  
omgeving die inspireert en motiveert.



Programma

09.00 uur  
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur  
Opening door de dagvoorzitter
Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis

09.45 uur  
PTSS; een syndroom met vele gezichten
n diagnostiek 
n comorbiditeit 
n neurobiologie
n farmacotherapie
Drs. A.W.G.M. van Oss
 

Bestemd voor

 Het seminar is bedoeld voor een ieder die 
op enigerlei wijze betrokken is bij  
letselschade en forensische psychiatrie/
psychologie, zoals praktijkjuristen, medisch 
adviseurs, letselschaderegelaars,  
psychiaters, psychotherapeuten,  
GZ- psychologen en neuropsychologen.



10.45 uur
Evidence based behandelingen voor 
de Posttraumatische stressstoornis: 
Cognitieve Gedragstherapie en EMDR, 
resultaten geïllustreerd aan de hand van 
videofragmenten
Drs. J.J. Berendsen

11.45 uur  Pauze

12.00 uur
Traumaslachtoffers in  
schadeprocedures en
recente klinische inzichten
Mr. dr. E.F.D. Engelhard

13.00 uur  Lunch

14.15 uur
Hersenletsel op de kinderleeftijd: de 
op medische gronden als ongeval-
gevolg te beschouwen psychische 
restklachten en restverschijnselen
n  het premorbide niveau van functioneren 
n  posttraumatische neurologische, neuro-

psychologische en psychische  
stoornissen 

n  de invloed daarop van preëxistente 
leer-, gedrags- en ontwikkelings-
stoornissen, van opvoeding, school en 

ervaringen met leeftijdgenoten, en van 
behandeling van psychische klachten 

n  het moment dat wat betreft de onge-
valgevolgen op (kinder)psychiatrisch 
gebied een eindtoestand mag worden 
verondersteld.

Dr. W.B. Gunning

15.15 uur  Pauze

15.30 uur
Psychische Predispositie en Schade-
vergoeding 
n inleiding en probleemstelling 
n  slachtofferschap, herstel en c 

ompensatie 
n  predispositie in de psychiatrische  

diagnostiek
n  het probleem van de renteneurose  

(financiële compensatie, ziektebeeld en 
hun relatie, abnormaal ziektegedrag, 
ziektewinst, simulatie en nagebootste 
stoornissen)  

Prof. dr . W. van Tilburg

16.30 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter
Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis

16.45 uur  Borrel



Sprekers
Dagvoorzitter: 
Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis
Hoogleraar Burgerlijk Recht, Universiteit Leiden.

 
Drs. J.J. Berendsen
Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma 

te Diemen, tevens supervisor Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.

Mr. dr. E.F.D. Engelhard
Universitair hoofddocent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrech van de Universi-

teit Utrecht. Tevens redacteur Ars Aequi Libri en medewerker van Aansprakelijkheid, Ver-

zekering & Schade (AV&S) en het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

Dr. W.B. Gunning
Neuroloog, kinder- en jeugdpsychiater, cognitief gedragstherapeut, verbonden aan 

Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, hoofd-

aandachtsgebied epilepsie bij kinderen en jeugdigen, hoofddocent in de opleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog accent kinderen en jeugdigen van RINO Zuid en expert in 

deskundigenrapportages bij jeugdigen met hersenletsel. 

Drs. A.W.G.M. van Oss
Psychiater verbonden aan Centrum ‘45 en Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC).

 
Prof. dr. W. van Tilburg
Psychiater, emeritus hoogleraar klinische psychiatrie, psychoanalyticus, deskundige 

centrale raad van beroep, voorzitter van: erkenningscommissie gedragsinterventies 

Justitie, visitatiecommissie Stichting Topklinische GGZ , richtlijncommissie besluit-

vorming dwangtoepassing in de Psychiatrie en werkgroep multidisciplinaire richtlijn 

familiaal huiselijk geweld. 



1. Dhr./mevr.

 Titel

 Functie

 

2. Dhr./mevr.

 Titel

 Functie

 

 Bedrijf/instelling

 Aard van bedrijf/instelling

 Straat/postbus

 Postcode/plaats

 Telefoon

 E-mailadres

  

Handtekening(en)

Na ontvangst van deze antwoordkaart zenden wij u 

een bevestiging en routebeschrijving.

Foldernummer: N7047

Antwoordkaart
Ja, ik (wij) wens(en) deel te nemen 
aan het WAA-congres op vrijdag 
21 november 2008 in het Media 
Plaza Utrecht.

De inschrijving van WAA-leden wordt tot 
1 oktober 2008 met voorrang behandeld. 
Na deze periode kunnen WAA-leden zich 
nog wel gratis inschrijven, maar worden 
niet meer met voorrang behandeld.

Aanmelden
In open envelop zonder postzegel zenden aan: 
Kluwer Opleidingen, Antwoordnummer 424,  
7400 VB  Deventer

Telefoon: 0570 - 67 35 68
www.kluwer.nl/opleidingen
E-mail: opleidingen@kluwer.nl

Indien u zich aanmeldt via telefoon, internet of e-mail, verzoe-
ken wij u het foldernummer (zie onderzijde van de antwoord-
kaart) te vermelden.

Inlichtingen
Inhoudelijke informatie
Dorien Mensink
Tel.: 0570 - 64 75 57

Organisatorische informatie
Erna Pas
Tel.: 0570 - 64 77 07

Kosten
Voor leden van de Werkgroep Artsen Advocaten zijn aan het 
seminar geen kosten verbonden. Voor niet-leden bedragen de 
kosten € 450,- per persoon (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen 
de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee, lunch, 
borrel en een gratis jaarabonnement op Letsel & Schade, 
voor zo ver nog geen abonnee. Eventuele parkeerkosten 
zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van de 
antwoordkaart zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving 
en eventueel een factuur.

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepas-
sing de Algemene Voorwaarden van Kluwer bv, gedeponeerd 
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 
2007 onder depotnummer 127/2007. Deze vindt u op www.
kluwer.nl of kunt u opvragen bij onze klantenservice.

Annuleringsregeling (ook voor WAA-leden)
Tot drie weken voor het seminar kan men zich zonder kosten 
afmelden.
Van 3 weken tot 2 weken voor het seminar wordt een bedrag 
van € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Van 2 weken tot 1 week voor het seminar wordt een bedrag 
van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Vanaf 1 week voor het seminar wordt een bedrag van € 200,- 
aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij niet verschijnen zonder afmelding wordt een bedrag van  
€ 450,- aan administratiekosten in rekening gebracht.


