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Artsen krijgen 
zoveel ruimte om 

informatie te • • 

John Beer (64) is letselschade-

advocaat en oprichter van 

Beer Advocaten in Amsterdam. 

Zijn uurtarief is €300 (excl. BTW). 

• Op welk moment wist u dat 
u letselschadeadvocaat wilde 
worden? 
"Als rechtenstudent werkte ik 
midden jaren zeventig in de 
rechtswinkel. Daar ben ik verliefd 
geworden op de rechtshulpverle-
ning; ik wilde de ongelijkheid tus-
sen arts en patient compenseren. 
Ik heb het geluk gehad te mogen 
werken met een arts-advocaat. 
Hij heeft me afgeholpen van mijn 
koudwatervrees voor de kritische 
bejegening van de medici. Met 
hem was ik toen de enige die dat 
deed." 

• Met welke zaken bent u nu 
bezig? 
"Ik sta de moeder bij van een baby 
die bij de geboorte via een keizer-
snee een beschadiging van het 
ruggenmerg heeft opgelopen. Wij  

menen dat de arts niet voorzichtig 
genoeg is geweest. Verder doe ik 
veel luchtvaart, zoals het bijstaan 
van slachtoffers van de vliegramp 
met de MI-117." 

• Welk onrecht zit u het 
meest dwars? 
"Artsen en ziekenhuizen krijgen 
zoveel ruimte om informatie te 
verzwijgen! Ik moet het doen 
met een verslag van een interne 
onderzoekscommissie. De let-
terlijke verklaringen van de artsen 
krijg ik niet te zien! De medewer-
king aan een grondig onderzoek 
naar medische fouten zou wet-
telijk verplicht moeten worden. 
Anders blijven ziekenhuizen zelf 
beslissen dat hun belang vOor het 
patientenbelang gaat." 

• Welke zaak zal u altijd 
bijblijven? 
"Dat is er een nit de jaren tachtig. 
In een pleeggezin was een meisje 
doodgeslagen; drie andere pleeg-
kinderen waren zwaar mishan-
deld. Ik heb me ingezet voor de 
drie anderen. Met kippenvel las 
ik bij de Raad voor de Kinder-
bescherming in het dossier dat 
het gezin al eerder was afgekeurd. 

Niemand had de moeite genomen 
om dat uit te zoeken! Ik vond het 
indringend om met de kinderen 
aan tafel te zitten. Na onder-
handeling met de landsadvocaat 
hebben ze een schadevergoeding 
gekregen." 

• Welke fout zou niemand 
moeten maken bij letsel-
schade? 
"Te lang wachten. Mensen zijn 
terughoudend met claimen. Dat 
is een mooie eigenschap, maar be-
denk wel dat medische aanspra-
kelijkheid na vijfjaar verjaart." 

Drie tips van 
de letselschadeadvocaat 

Documenteer je misere als je er 
middenin zit, compleet met foto's 
en geluidsopnamen. 

Kies een advocaat die is aan-
gesloten bij de vereniging 
Advocaten voor Slachtoffers 
van Personenschade. 

Kies een advocaat met een goede 
medisch adviseur. 
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