CURSUS
Donderdag 14 maart 2019 - Hotel Breukelen

Medische kennis voor juristen:
Traumachirurgie & Neurochirurgie
Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding traumachirurgie en fractuurgenezing
Stoornissen bij genezing van botbreuken
Stadium van genezing
Schedeltrauma bij ongevallen
De medische expertise bij ongevallen, de keuze voor een expert, do’s en don’ts
Beperkingen, BI-percentage en prognose
FML (Functionele Mogelijkheden Lijst)
Beoordeling van röntgenfoto’s
Vroegtijdige diagnose van posttraumatische arthrosis

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd
voor juristen bij:
• Advocatenkantoren • Zorginstellingen • Letselschadebureaus
• (Medisch) Verzekeraars • Overige juridisch adviseurs
letselschade • Rechtshulpverleners • Rechterlijke macht

6

2 PO-punten Juridisch
4 PO-punten Niet-juridisch

NIVRE

6 PE-punten

Actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl

Actuele informatie / Aanmelden

www.kerckebosch.nl

Volg ons ook op twitter! @kkbletselschade #mkjtraumachirurgie

Donderdag 14 maart 2019 - Hotel Breukelen

PROGRAMMA

Traumachirurgie & Neurochirurgie

09.30 - 10.00

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de
juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het
medische vlak een rol.
Wat moet u als jurist weten over traumachirurgie
en neurochirurgie?
Tijdens deze cursus leert u de traumachirurgie en
neurochirurgie kennen en de diverse medische interventies.
De focus ligt op fracturen, schedeltrauma’s en complicaties.
Tevens krijgt u gedegen kennis van de werkwijze van
medici: hoe zijn de procedures en protocollen, hoe stelt
men een diagnose (op basis van röntgenfoto’s), welke
inschattingen maakt men? En hoe stelt men een medische
expertise op en werkt men met de FML?
Tevens wordt stilgestaan bij enkele juridische knelpunten
en speerpunten rondom het medisch traject.
Doelstelling
Na afloop van deze dag bent u op de hoogte van de
basiskennis over fracturen, genezing van fracturen,
neurologische schade (schedeltrauma) en bijkomende
complicaties en de (problemen van een) medische
expertise op dit vlak in letselschadezaken. U bent beter
voorbereid op uw lopende én nieuwe zaken.

Docenten:
dr. Marcel Herpers
Neurochirurg n.p., Specialisten Expertise
Centrum
Medisch adviseur in letselschadezaken

mr. Barbara Middeldorp
Letselschade advocaat
BRAM advocaten

dr. Frans van den Wildenberg
Traumachirurg n.p., Specialisten Expertise
Centrum
Medisch adviseur in letselschadezaken
Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice: 030-698 4222
klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217
svanderlinden@kerckebosch.nl
Mijn investering?
€ 595,- per persoon excl. btw
€ 545,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige
aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en
dezelfde organisatie.
Inclusief koffie/thee/lunch/borrel en (digitaal)
documentatiemateriaal.

Ontvangst, registratie deelnemers

10.00 - 10.45

Fractuurbehandeling

• Soorten fracturen, enkelvoudig of meervoudig
• Genezing van botbreuken
• Storende factoren en ongunstige omstandigheden
• Complicaties
dr. Frans van den Wildenberg
10.45 - 11.15

Beoordelen röntgenfoto’s en fracturen
• Locatie en soort trauma
• Vertaling en beoordeling van röntgenfoto’s
• Stadia van genezing
• Diagnostiek van posttraumatische arthrosis
dr. Frans van den Wildenberg
11.15 - 11.30

Pauze

11.30 - 12.30

Juridische aspecten

• Het medisch beoordelingstraject in letselschade
• Het medisch dossier en het uitwisselen van medische
informatie
• Causaliteits- en predispositieproblemen
mr. Barbara Middeldorp
12.30 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.30

Neurotrauma en bloedingen

• Glasgow Coma Score (EMV score)
• Trauma, fracturen en soorten intracraniële bloedingen
• Diffuse Axonale Schade (DAI)
• Subarachnoïdale bloeding (SAB)
dr. Marcel Herpers
14.30 - 15.15

De medische expertise

• Vraagstelling aan deskundige
• Ontbreken van gegevens en compleetheid dossier
• Beperkingen, BI-percentage en prognose
• Relatie met het ongeval?
dr. Frans van den Wildenberg
15.15 - 15.30

Pauze

15.30 - 16.15

FML (Functionele Mogelijkheden Lijst)
• Het instrument FML
• Beperkingen van en kritiek op de FML
dr. Marcel Herpers
16.15 - 17.15

Juridische aspecten

• Valkuilen bij een medische expertise
• Medische expertise en de rechter
• Bewind of curatele bij hersenletsel
mr. Barbara Middeldorp
17.15		

Napraten met aperitief

