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In deze 17e nieuwsbrief van Beer advocaten is er een aangrijpend 
verhaal van onze oud cliënte Simone Speerstra. Haar man, oud-
Olympisch zeiler en meervoudig Nederlands kampioen, kwam 
door foutief handelen van de GGZ te overlijden. In onze vaste 
rubriek ‘oud cliënt aan het woord’ vertelt zij over haar juridische 
strijd met de GGZ. Ook wordt aandacht geschonken aan de 
spraakmakende procedures tegen de fabrikant van het medicijn 
Vioxx en tegen Holland Casino, die aansprakelijk is voor RSI 
bij een croupier. Onze maandelijkse inloopspreekuren komen 
eveneens aan bod.

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

Inhoud nieuwsbrief, 5 december 2012
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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, 
Christa Wijnakker 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 dienstdoende advocaten. Een afspraak maken is niet nodig. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op donderdag 6 december 
2012 en 3 januari 2013 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 oktober jl., na ruim twaalf 
jaar procederen, vastgesteld dat een croupier van Holland Casino 
Amsterdam RSI heeft opgelopen als gevolg van haar werk. 

Deze croupier is in maart 1992 in dienst getreden bij de Amsterdamse 
vestiging van Holland Casino. Zij kreeg aan het eind van 1994 RSI-
klachten, vooral als gevolg van haar werk als Black Jack dealer. Dit 
letsel leidde ertoe dat zij haar werk voor Holland Casino in februari 
1997 definitief moest staken. De arbeidsovereenkomst met Holland 
Casino is per december 1999 geëindigd. 
Aan het eind van de jaren ‘90 vielen vele croupiers, ook van andere 
vestigingen dan de Amsterdamse, uit met RSI-klachten. De hoge 
werkdruk, de eenzijdige en repeterende werkzaamheden en de 
tekortschietende arbeidsomstandigheden, bleken debet aan het 
structurele RSI-probleem bij Holland Casino. Op verzoek van vakbond 
De Unie is Marco Zwagerman (foto) in mei 2000 namens één van 
de getroffen croupiers deze procedure gestart. De kantonrechter 
oordeelde eind 2008 dat Holland Casino aansprakelijk was. Na ruim 12 
jaar procederen heeft het hof het hoger beroep verworpen dat Holland 
Casino had ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. 
Uit de beslissing van het hof blijkt dat Holland Casino al sinds eind 
jaren ‘80 op de hoogte was van RSI-klachten van haar croupiers. De 
door Holland Casino genomen maatregelen ter voorkoming van RSI 
bleken papieren tijgers.  
Het is nu afwachten of Holland Casino de zaak aan de Hoge Raad wil 
voorleggen. Dat kan tot 2 januari 2013. 

Zie de reportage van deze zaak via Een Vandaag, alsmede het arrest 
van het gerechtshof Amsterdam.
Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot Marco Zwagerman via 
zwagerman@beeradvocaten.nl.

Holland Casino aansprakelijk voor RSI croupier
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De middag van 30 maart 2006 staat voorgoed gegrift in het 
geheugen van Simone Speerstra. Haar man, oud-Olympisch 
zeiler en meervoudig Nederlands kampioen Gerhard Potma, was 
volledig de weg kwijt. Zij wist niet meer hoe zij met hem om moest 
gaan en alarmeerde de huisarts. Die onderkende de ernst van de 
situatie en waarschuwde het crisisteam van de GGZ (Geestelijke 
Gezondheidszorg). 
’s Avonds kwam een sociaal-psychiatrische verpleegkundige van 
het crisisteam. Zij vond opname van Gerhard, hoewel deze een 
psychose had, niet nodig. Van een pilletje (zyprexa) zou hij rustig 
worden en gaan slapen. De verpleegster ging om half negen weg. 
Gerhard ging om tien uur naar boven. Simone volgde wat later. 
Om 01.00 uur ’s nachts was Gerhard nog steeds niet in slaap 
gevallen. Simone was uitgeput. Hij ging op het logeerbed liggen 
zodat Simone wel zou kunnen slapen. Om acht uur ’s morgens 
zag zij dat het logeerbed leeg was. Gerhard was niet meer in huis. 
Enige uren later kreeg zij het trieste bericht dat hij suïcide had 
gepleegd. Op haar 34ste verloor zij haar man. Hun zoontje Hugo 
van twee jaar verloor zijn vader. 
Simone heeft de GGZ aansprakelijk gesteld voor de dood van haar 
man. Vijf jaar later is door een onafhankelijk deskundigenonderzoek 
vast komen te staan dat die avond in 2006 door de GGZ een 
aantal fouten is gemaakt. De GGZ heeft die avond niet goed op de 
hulpvraag van Simone gereageerd. Onder meer is vastgesteld dat 
de psychiater van de GGZ zelf ter plekke de situatie had moeten 
beoordelen. De verpleegkundige had door moeten vragen naar 
suïcidale neigingen. Simone moet nu leven met de gevolgen van 
de gemaakte fouten. Lees hier het hele interview met Simone 
Speerstra.

‘Als je zoveel erge dingen hebt meegemaakt 
plan je geen drie maanden meer vooruit’ 
Interview met Simone Speerstra
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Op 3 november 2008 zijn (nabestaanden van) zeventien 
Nederlandse slachtoffers van het medicijn Vioxx een procedure 
gestart tegen de fabrikant Merck en haar Nederlandse 
dochteronderneming MSD. Met deze procedure vorderen de 
slachtoffers vergoeding van schade veroorzaakt door hart- of 
herseninfarcten die door het gebruik van Vioxx zijn opgetreden.
 
In de op de dagvaarding volgende conclusie van antwoord 
van Merck/MSD werd onder meer bezwaar gemaakt tegen de 
vordering van de slachtoffers inhoudende dat Merck/MSD aan 
hen de registratiedossiers en marketingplannen over Vioxx moest 
verstrekken. De slachtoffers zijn op 11 november 2009 door de 
rechtbank Haarlem en op 11 januari 2011 door het gerechtshof 
Amsterdam in het gelijk gesteld. Eind 2011 zijn door Merck/MSD 
documenten aan de advocaten van de slachtoffers ter beschikking 
gesteld, die het onderzoek daarvan begin 2012 hebben afgerond.

Mede op basis van deze van Merck/MSD verkregen documenten is 
op 3 oktober 2012 namens de slachtoffers de conclusie van repliek 
ingediend bij de rechtbank Haarlem. Daarmee is de procedure 
terug bij de kern van de zaak: het beoordelen van de gebrekkigheid 
van Vioxx. Bij conclusie van repliek hebben de slachtoffers 
aanvullende informatie overgelegd ter verdere onderbouwing van 
het standpunt dat Vioxx hart- en herseninfarcten doet ontstaan en 
dat de fabrikant daarvan vroegtijdig op de hoogte was. De reactie 
van Merck/MSD wordt in 2013 verwacht.  
 
Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot Christa Wijnakker 
(foto) via wijnakker@beeradvocaten.nl.éoverlijden en letsel zijn 

Stand van zaken in procedure slachtoffers 
Vioxx tegen Merck/MSD
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