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In deze nieuwsbrief van Beer advocaten continueren we het 
onderdeel waarbij een voormalige cliënt zijn verhaal vertelt. 
Op deze wijze probeert Beer advocaten voormalige cliënten 
een podium te bieden om te vertellen wat ze na afsluiting van 
hun zaak op het hart ligt. In dit interview is het woord aan Ton 
Vrisekoop. Lees hieronder over zijn lange strijd om zijn gelijk te 
halen. Verder is er ook aandacht voor de eerstvolgende kosteloze 
inloopspreekuren, de aansprakelijkheid van Holland Casino 
voor RSI bij haar werknemers en juridische acties tegen een 
oogkliniek die behandelingen liet uitvoeren door een onbekwaam 
en onbevoegd persoon. Ook wordt gewezen op recent door Beer 
advocaten geschreven artikelen.

U meldt zich af of aan voor deze nieuwsbrief via
nieuwsbrief@beeradvocaten.nl. 

Inhoud nieuwsbrief, 1 december 2011
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Geen zin of tijd om de nieuwsbrieven van Beer advocaten af te 
wachten? Volg Beer advocaten via Twitter en blijf continu op de 
hoogte van relevant nieuws met betrekking tot personenschade. 
‘Follower’ worden kan via http://twitter.com/#!/Beer_advocaten. 
Volg ook de advocaten Bojan Dekker, Geertruid van Wassenaer 
en Veeru Mewa van Beer advocaten voor meer tweets op het 
rechtsgebied personenschade.

Beer advocaten op twitter

Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen 
slachtoffers van personenschade vrijblijvend vragen voorleggen 
aan advocaten. Een afspraak maken is niet nodig. De eerst-
volgende spreekuren zijn op donderdag 1 december 2011 en 5 
januari 2012 van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Aan het eind van een zaak worden de dossiers gesloten en 
opgeborgen in het veilige archief. Hoe kijken oud-cliënten terug op 
een periode van lastige hindernissen, veel ellende en uiteindelijk 
het laatste beslissende woord? Dat is de invalshoek van een serie 
interviews met oud-cliënten, die hun zaken hebben afgesloten. 
Zij kunnen als geen ander vertellen wat zij in die periode hebben 
meegemaakt. Hoe hebben zij die periode ervaren? In deze 
aflevering is Ton Vrisekoop aan het woord. 

“Je hebt veel geduld, doorzettingsvermogen, geld en een goede 
advocaat nodig om na vijftien jaar toch je gelijk te krijgen in de 
strijd met een verzekeringsmaatschappij om schadevergoeding. 
Op 15 augustus 1995 remde de bestuurder van een auto achter 
Ton Vrisekoop (nu 62) te laat. De verzekeringsmaatschappij 
van de automobilist achter hem erkende direct schuld. Maar de 
maatschappij verzette zich tegen aansprakelijkheid voor het feit 
dat hij na het ongeluk nauwelijks meer kon lopen en blijvend 
fysiek letsel had opgelopen. Oorzaak en gevolg moesten worden 
aangetoond.”

Lees hier het verhaal van een man die zijn portie leed wel heeft 
gehad, maar vooral niet als slachtoffer gezien wil worden.

‘Het zit niet meer in mijn hoofd’ 
Interview met Ton Vrisekoop
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Op 18 oktober 2011 stelde het gerechtshof Amsterdam vast 
dat een croupier van Holland Casino Scheveningen RSI heeft 
opgelopen als gevolg van haar werk. Het hof heeft bevestigd dat 
Holland Casino deze croupier schadevergoeding moet betalen.
 
Aan het eind van de jaren 90 vielen tientallen croupiers, 
ook van andere vestigingen van Holland Casino dan de 
Scheveningse, uit met RSI-klachten. De hoge werkdruk, de 
eenzijdige en repeterende werkzaamheden onder andere met 
de automatische kaartschudmachine en de tekortschietende 
arbeidsomstandigheden, bleken debet aan het structurele RSI-
probleem bij Holland Casino. Marco Zwagerman kreeg opdracht 
om procedures te starten voor een aantal croupiers met RSI.
 De croupier in deze zaak is in maart 1993 in dienst getreden 
bij Holland Casino. Zij kreeg in 2000 RSI-klachten en viel uiteindelijk 
in november 2002 definitief uit. In deze procedure heeft het hof in 
navolging van de kantonrechter, vastgesteld dat de RSI-klachten 
van de croupier door haar werk voor Holland Casino zijn ontstaan. 
Het casino kon alleen nog aan aansprakelijkheid ontkomen, als zij 
aantoonde dat alles in het werk was gesteld om RSI te voorkomen. 
Daarin is zij niet geslaagd. Integendeel. Uit de beslissing van het 
hof blijkt dat Holland Casino al sinds 1990 op de hoogte moest zijn 
van het RSI-risico van het croupierwerk. De door Holland Casino 
genomen voorzorgsmaatregelen bleken volstrekt onvoldoende. 
Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor de vele door 
RSI getroffen croupiers van Holland Casino. 

Voor meer informatie over de zaak kunt u contact opnemen met 
Marco Zwagerman (foto) via zwagerman@beeradvocaten.nl

Holland Casino aansprakelijk voor RSI croupier
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  beeradvocaten
Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar op 10 oktober 
2011, is gebleken dat een aantal van de ooglaserbehandelingen 
bij Kloes Eye Clinic te Beverwijk is uitgevoerd door een daartoe 
onbevoegd en onbekwaam persoon. Een groep klanten van 
Kloes Eye Clinic heeft blijvend letsel overgehouden aan deze 
behandelingen. Beer advocaten heeft Kloes Eye Clinic namens 
de gedupeerden aansprakelijk gesteld voor de schade.

Ons kantoor heeft op maandag 21 november 2011 een 
informatieavond georganiseerd voor de slachtoffers van de 
foutieve ooglaserbehandelingen van Kloes Eye Clinic. Tijdens deze 
bijeenkomst is door een speciaal hiervoor opgericht projectteam 
van Beer advocaten ingegaan op de verdere acties richting Kloes 
Eye Clinic en de juridische en medische aspecten. Voorts is een 
stichting opgericht door gedupeerden. Het doel van deze Stichting 
Slachtoffers Ooglaserbehandeling zal zijn het versterken van de 
positie van de slachtoffers door het bundelen van de krachten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het projectteam 
via ooglaser@beeradvocaten.nl

Slachtoffers ooglaserbehandelingen

  beeradvocaten
         nieuwsbrief #13

Gratis inloopspreekuur | Interview met oud-cliënt | Holland Casino aansprakelijk | Slachtoffers ooglaserbehandeling | Sophie Visser | Recente publicaties
  

www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

Gratis inloopspreekuur | Interview met oud-cliënt | Holland Casino aansprakelijk | Slachtoffers ooglaserbehandeling | Sophie Visser | Recente publicaties
  

www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

mailto:ooglaser%40beeradvocaten.nl?subject=
http://www.beeradvocaten.nl
mailto:info%40beeradvocaten.nl?subject=
http://www.beeradvocaten.nl/#twitter
http://www.beeradvocaten.nl
mailto:info%40beeradvocaten.nl?subject=
http://www.beeradvocaten.nl/#twitter


“Mijn wil om onrecht te bestrijden is ontstaan in Afrika waar ik ben 
opgegroeid. Ongelijkheid, de onmogelijkheid om recht te halen, 
slachtoffers die niet ‘gekend’ worden: het raakt me. Letselschade, 
waar de mens de maat is en het recht de norm, was voor mij dan 
ook een logische niche. Omdat ik de lat hoog leg, was Beer dus 
het kantoor waar ik wilde werken. Samen gedreven en creatief 
opkomen voor de goede zaak. Leren van zoveel deskundigheid 
om me heen en zorgen dat ik een meerwaarde kan leveren. 
Meedenken over zaken die vaak in de publieke belangstelling 
staan, met oog voor het politieke klimaat maar met de leidraad 
van het menselijk leed. Ik wil het verschil maken: met passie en 
energie op mijn doel af, ook hier.”

Versterking team Beer advocaten:
Sophie Visser (1986)
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Verschillende advocaten van ons kantoor publiceren in 
toonaangevende tijdschriften of leveren bijdragen in boeken op 
het gebied van de personenschadepraktijk. Van de volgende 
advocaten zijn of worden de volgende artikelen gepubliceerd:

●  Marianne de Jong Schouwenburg, ‘Preprocessuele 
comparitie. Goed idee maar uitwerking laat te wensen over?’, in 
Verkeersrecht 2011, nr. 10.
●  Marije Mouris, ‘De aansprakelijkheid van de werkgever 
voor de gevolgen van een overval’, in Tijdschrift voor Vergoeding 
Personenschade 2011, nr. 2.
●  Pieter van der Nat (foto), ‘Wet bescherming persoons-
gegevens. Het belang voor afwikkeling van personenschaden’, in 
Letsel & Schade 2011, nr. 2.
●  Maartje van den Steenhoven, ‘Kroniek van 
werkgeversaansprakelijkheid over de periode 2009-2010’, in 
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2011, nr. 3.
●  August Van, ‘De aansprakelijkheid voor gebrekkige 
medische hulpmiddelen – Implanon revisited’, in Tijdschrift voor 
Vergoeding Personenschade 2011, nr. 2.
●  August Van, ‘Effect deelgeschilprocedure veel groter dan 
zichtbaar aan alleen het aantal uitspraken’, in Tijdschrift voor 
Vergoeding Personenschade 2011, nr. 3 (geschreven met A.J. 
Akkermans).

Recente publicaties Beer advocaten 
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●  Geertruid van Wassenaer (foto), ‘Het belang van 
nabestaanden: evident en redelijk’, in Verkeersrecht 2011, nr. 5.
● Christa Wijnakker, ‘Kroniek Jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens: februari 2011 tot en met half 
maart 2011’, in Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten 
2011, nr. 3 (geschreven met C.F. van Drumpt).
●  Christa Wijnakker, ‘Kroniek Jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens: mei 2011’, in Nederlands 
Tijdschrift voor de Mensenrechten 2011, nr. 5 (geschreven met 
C.F. van Drumpt).

Geïnteresseerden kunnen de desbetreffende advocaat recht-
streeks benaderen voor vragen over het onderwerp. De meeste 
artikelen zijn ook te vinden op de website van Beer advocaten bij 
het cv van de auteur.
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