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Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar

What you see is what you get!
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Personenschade
: 23 november 2017
: 14.00 tot 19.30 uur
: Corpus, Willem Einthovenstraat 1 te Oegstgeest
: € 125,00 exclusief btw
: 3 PE punten

Inhoud
Vanuit verschillende invalshoeken zal tijdens dit seminar de invloed van onder andere vooroordelen, aannames etc. op de waarheidsvinding belicht worden. Dit is ook vastgelegd in onze gedragsregels:

“5.1 Een Bureau/NIVRE Register-Expert:
d. stelt zich bij het uitoefenen van zijn opdracht steeds objectief op en laat zich slechts leiden door de
belangen van de betrokken partijen en niet door enig eigen belang;”
Dagvoorzitter Chris van Dijk
Chris van Dijk is één van de mede-oprichters van Kennedy Van der Laan en vertegenwoordigt cliënten
frequent in verzekerings-, schade- en aansprakelijkheidszaken. Hij is gespecialiseerd in medische, werk
gevers-, beroep- en productaansprakelijkheid en grote materiële schades. Ook geeft hij lezingen over
zeer uiteenlopende aansprakelijkheidsvraagstukken. Daarnaast is de heer Van Dijk rechter
plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en raadsheer plaatsvervanger in Hof Arnhem.
Spreker Ton Derksen, biografie
“Ik was hoogleraar algemene wetenschapsfilosofie aan de universiteiten in Nijmegen en Tilburg. Direct na
mijn pensionering ben ik bij de zaak Lucia de Berk betrokken geraakt. Mede dankzij mijn boek over de
zaak is ze vrijgekomen. Inmiddels ben ik elf grote strafzaken verder, waaronder drie nieuwe herzieningszaken voor andere onschuldig levenslanggestraften. In een tiental boeken heb ik die zaken uit de doeken
gedaan. Ik heb ook filosofische boeken over de forensische problematiek geschreven, waaronder De
Ware Toedracht en Onschuldig Vast¸ een poging om te berekenen hoeveel mensen ten onrechte in de
gevangenis zitten.”
Inhoud presentatie Ton Derksen
Vanuit de cognitiefilosofie en psychologie weten we dat elke waarneming met theorie geladen is. Die
theorie kan aangeboren zijn, maar ze kan ook onbewust door ons brein als uitgangpunt genomen worden.
Met een andere theorie kun je daarom andere dingen gaan zien.
Bijvoorbeeld, afhankelijk van ons uitgangspunt (is de baby een jongen of een meisje) zien we de baby
boos dan wel angstig reageren. En met de kennis dat verdachte X bekent heeft, herkennen we, als
getuige, hem veel vaker in een Oslo-confrontatie dan zonder die kennis.
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Datzelfde geldt ook voor deskundigen. Er zijn wetenschappelijke experimenten waarin handschriftdeskundigen met
één verdachte (die verdachte is “dus” de dader) het gevonden manuscript herkennen als zijnde van de verdachte,
terwijl als er drie verdachten zijn geen herkenning plaats vindt (dan weten de experts niet wie de dader is).
Deze kleuring van wat we zien, is zelfs aanwezig bij DNA-onderzoek. Iemand werd in de werkelijke wereld
veroordeeld voor verkrachting omdat zijn DNA matchte met het gevonden DNA-profiel. Van de zeventien
DNA-deskundigen, die niets van de zaak afwisten, sloten twaalf de verdachte juist uit op basis van zijn DNA-profiel,
vier wisten het niet, en slechts één meende dat het profiel bij de verdachte past. Kennis kleurt dus de uitkomst van
wat we zien.
What you see is what you get? Nee, what you see is what you expected to see.
En tegen die theorie, die verwachting, moet je je dus verweren! Dat gaat beter naarmate je je meer van je eigen
theorie bewust bent. Soms moet je bewust een alternatieve theorie inzetten om de dingen anders (beter?) te zien.
Spreker Dinesh Kaulesar Sukul
De heer Kaulesar Sukul heeft zich in zijn werkzame leven veelvuldig bezig gehouden met patiëntenzorg,
onderzoek en onderwijs en in dat kader ook vele specialistische expertises gedaan.
Opleiding tot arts in Leiden
- Specialisatie tot algemeen chirurg en traumatoloog in Amsterdam
- Hoofd afdeling Traumatologie Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam
- Adjunct-directeur Cunningham Boschman expertisebureau
- Manager Medische Zaken Cunningham Lindsey Nederland
- Medisch Adviseur Cunningham Lindsey Nederland
- NMI mediator
In zijn presentatie zal de heer Kaulesar Sukul de medisch specialistische expertise in al zijn facetten bespreken.
Dat wil zeggen: de gebruikelijke gang van zaken en diverse aspecten zoals pitfalls en de consequenties daarvan.
De presentatie laat live zien hoe een dergelijke expertise zou kunnen gaan.
Programma
14.00 -14.45 uur Ontvangst en registratie
14.45 -15.00 uur Welkomstwoord door voorzitter branchebestuur Personenschade
15.00 -15.15 uur Opening door dagvoorzitter Chris van Dijk
15.15 -16.00 uur Presentatie Ton Derksen
16.00 -16.45 uur Presentatie Dinesh Kaulesar Sukul
16.45 -17.10 uur Vragen en discussie
17.10 -17.30 uur Toetsing van het seminar *
17.30 -17.45 uur Pauze
17.45
Buffet
18.15
Start Reis door de mens (in groepen van 16 personen) **
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* Toetsing
Zoals in een mailing eerder dit jaar aangekondigd is NIVRE voornemens om vanaf 2018 de NIVRE evenementen
af te sluiten met een (multiple choice) toets.
Dit jaar worden bij alle branches een pilot gehouden. Deze heeft nog geen consequentie voor het verkrijgen van
PE-punten of anderszins. Wel is het zinvol om voor 2018 een goede structuur hiervoor neer te zetten. Daarom is
uw medewerking hiervoor belangrijk.
** Reist en eet u mee?
Vooralsnog is iedereen ingepland voor “de Reis door de mens”. De Reis van de mens duurt 50 minuten.
De groepen bestaan uit 16 personen en vertrekken om de 7 minuten. Wij gaan er vanuit dat iedereen meereist en
van het buffet gebruik maakt. Indien dit voor u NIET het geval is, verzoeken wij u per email kenbaar te of u wel/niet
meereist of wel/niet mee-eet aan y.vermeer@nivre.nl
Deelname en annulering
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch
een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het evenement wordt u 50 % van
het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen kan het betekenen dat wij dit seminar moeten annuleren of naar een latere datum
verplaatsen. U ontvangt hierover dan minimaal twee weken voor het seminar een emailbericht.
Wij zien u graag op 23 november 2017 te Oegstgeest !
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Personenschade
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse

