
beeradvocaten
In deze nieuwsbrief – nummer vijf – wordt u op de hoogte gebracht van enkele bijzondere activiteiten 
van Beer advocaten. Zo wordt aandacht besteed aan het nieuwe themajaar (letsel bij kinderen), ont-
vangt u informatie over het vrijblijvende inloopspreekuur en over de eerstvolgende cursusdag van Beer 
opleidingen, en maakt u kennis met Geertruid van Wassenaer. Verder wordt u op de hoogte gebracht 
van enkele actuele, spraakmakende zaken waarbij Beer advocaten betrokken is geweest.
U meldt zich af of aan voor onze nieuwsbrief via nieuwsbrief@beeradvocaten.nl.
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Themajaar 2009: letsel bij kinderen
In 2007 en 2008 hebben de rechten van de mens bij Beer advocaten bijzondere 
aandacht gekregen. In 2009 zal het gaan om letsel bij kinderen. Het themajaar 
zal in februari worden geopend met een lezing van prof.mr. A.C. Hendriks, 
hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij zal daarbij spreken 
over de vraag wanneer de overheid moet interveniëren bij het vermoeden 
van kindermishandeling. Ook het thema van 2009 zal niet alleen met een 
zuiver juridische blik worden bekeken. Zo zullen medische, arbeidsdeskundige, 
pedagogische en rekenkundige aspecten aandacht krijgen.

Inloopspreekuur
Het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van Beer advocaten verloopt goed. 
Letselschadeslachtoffers kunnen tijdens dit spreekuur vragen voorleggen aan één 
van de dienstdoende advocaten. Een afspraak maken is niet nodig. Het spreekuur 
vindt plaats op iedere eerste donderdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 
uur. De eerstvolgende spreekuren zijn op donderdag 5 februari, 5 maart en 2 
april 2009.

Beer opleidingen
Op 5 maart 2009 zal een derde, door Beer opleidingen georganiseerde seminar 
plaatsvinden. Centraal staan de medische en juridische aspecten van neurologisch 
letsel bij kinderen. Sprekers zijn kinderneuroloog mevrouw dr. W.C.G. Overweg-
Plandsoen, kinderpsychiater de heer dr. W.B. Gunning en kinderrevalidatiearts 
mevrouw dr. A. Meester-Delver. August Van van Beer advocaten sluit het seminar 
af met een verhandeling over de juridische aspecten van letsel bij kinderen. 
U kunt zich nog inschrijven voor het seminar op www.beeropleidingen.nl. Daar 
treft u ook het volledige programma aan.
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Geertruid van Wassenaer (1962) – advocaat
Sociaal, maatschappelijk betrokken en professioneel. Zo zou ik dit kantoor 
omschrijven. Ik ben hier begonnen als advocaat medewerker in 1999. Daarvoor 
afgestudeerd met de specialisatie letselschade. Verkeersrecht is ‘mijn ding’. Een 
onderwerp waar ik ook veel over publiceer.
Een goede regeling voor mijn cliënt bereiken is mijn doel. Dat doe ik door te 
onderhandelen. Dat is het vak. Meestal is het een financiële regeling. Maar niet 
altijd. Ik kan in dit beroep op een bijzondere, menselijke manier mijn kennis 
inzetten. Mijn juridische mogelijkheden gebruiken om zo een steentje bij te 
dragen aan maatschappelijk welzijn. Dat is de dagelijkse uitdaging. Er zijn 
zaken die diepe indruk maken. Door het leed, door de personen zelf of door het 
juridische steekspel. Maar in dit vak is elke zaak de moeite waard. Je kunt iets 
betekenen. Soms zelfs grenzen verleggen. Baby Floor blijft mij bij. Zij was zeven 
maanden oud en overleed na een reeks medische fouten tijdens een hartoperatie. 
De ware toedracht van haar dood en de gang van zaken in het ziekenhuis werden 
blootgelegd. Ondanks grote tegenwerking. En dat door de bijzondere inzet van 
onze advocaten. Dan ben ik zeker trots.

Holland Casino aansprakelijk voor RSI croupier
De Kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat Holland Casino 
aansprakelijk is voor de schade van een van haar croupiers. Deze croupier 
werd bijgestaan door Marco Zwagerman van Beer advocaten. Eind van de jaren 
’90 vielen vele croupiers van Holland Casino uit met RSI-klachten. De hoge 
werkdruk, de eenzijdige en repeterende werkzaamheden en de tekortschietende 
arbeidsomstandigheden bleken debet aan het structurele RSI-probleem. Op 
verzoek van vakbond De Unie is Zwagerman een procedure gestart namens één 
van de croupiers.
Deze croupier is in 1992 in dienst getreden bij Holland Casino en kreeg eind 
1994 RSI-klachten, vooral als gevolg van haar werk als Black Jack-dealer. Het 
letsel leidde ertoe dat zij begin 1997 definitief uitviel voor haar werk en dat 
de arbeidsovereenkomst met Holland Casino eind 1999 is geëindigd. Tijdens 
de procedure is op basis van rapporten van door de kantonrechter benoemde 
medisch specialisten vastgesteld dat de RSI-klachten door het werk zijn 
ontstaan. Holland Casino kon toen alleen nog aan aansprakelijkheid ontkomen 
als zij aantoonde dat alles in het werk was gesteld om RSI te voorkomen. 
Daarin is zij niet geslaagd. Uit het vonnis blijkt dat Holland Casino zich 
bewust was van het RSI-risico, maar dat de voorzorgsmaatregelen papieren 
tijgers waren. De kantonrechter heeft hierover overwogen dat Holland Casino 
onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan noodzakelijke verbeteringen van de 
arbeidsomstandigheden.
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Schadevergoeding voor legionella slachtoffers Post CS gebouw
In juli 2006 heeft men in Amsterdam nabij het Post CS gebouw op het 
Oosterdokseiland een koeltoren opgestart zonder daarvoor de vereiste 
chemicaliën te hebben gebruikt. Het gevolg was dat er 27 slachtoffers zich 
meldden bij hun huisarts of een ziekenhuis. Zij bleken legionella te hebben 
opgelopen. Drie slachtoffers overleefden de ziekte niet. 
Rolinka Wijne van Beer advocaten heeft 17 van de 30 slachtoffers c.q. 
nabestaanden bijgestaan. Aangesproken zijn de ontwikkelaar van het 
Oosterdokseiland te Amsterdam en drie onderhoudsbedrijven. In de zomer van 
2008 is overeenstemming bereikt over een schadevergoeding die de aansprakelijk 
gestelde partijen aan de slachtoffers moeten betalen. Een procedure is daarmee 
voorkomen. 
Voor de aangesproken bedrijven gaat de zaak nog door: het Openbaar Ministerie 
heeft in het handelen van de bedrijven reden gezien om tot strafrechtelijke 
vervolging over te gaan.

Producent Vioxx gedagvaard in Nederland
John Beer, Danielle Zwartjens en Christa Wijnakker zijn namens 16 slachtoffers 
van het geneesmiddel Vioxx (of hun nabestaanden) een procedure gestart bij 
de Rechtbank Haarlem tegen de producent respectievelijk distributeur van dit 
geneesmiddel, het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Merck en haar Nederlandse 
vestiging MSD.
Op 30 september 2004 hebben Merck en MSD Vioxx van de markt gehaald 
in verband met ernstig schadelijke, cardiovasculaire bijwerkingen. Vioxx 
veroorzaakte hartinfarcten, beroerten en acute dood. Gelet op deze ernstig 
schadelijke, cardiovasculaire bijwerkingen moet Vioxx volgens de slachtoffers in 
juridische zin worden gezien als een gebrekkig product. In de procedure stellen 
de slachtoffers bovendien dat Merck en MSD niet pas in september 2004, maar al 
in 1999 (nog voordat Vioxx in Nederland werd verkocht) op de hoogte waren van 
deze schadelijkheid en dat zij hiervoor ten onrechte niet hebben gewaarschuwd. 
Het verzuim van Merck en MSD om gebruikers van het middel voor de 
schadelijkheid te waarschuwen maakt het product eens te meer gebrekkig.
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