
EEN WEEK UIT HET LEVEN VAN HET

Hoofd Juridische Zaken

Albert Vermaas is Hoofd Juridisch-bestuurlijke zaken. Hij verdedigt de juridische belangen van het

UMC Utrecht, is contactpersoon voor de lnspectie voor de Gezondheidszorg, beoordeelt contracten

en adviseert medewerkers bij vragen zoals:'Mag dat?'

Maanda$ viln papadas tsabette

is bijna twee, Nikki bijna drie laar. We ont-

bijten samen, doen spelletjes en ik serveer

fruithapjes. Ze willen op de 'pommel'. Sinds

kort staat er een schommel bij ons in de

tuin, en ze zijn er niet af te slaan. lk zeg dat

de schommel nat is, maar ze nemen geen

genoegen met mijn antwoord: 'Pommel

droogmaken!' Na de middagboterham

gaan ze slapen. lk maak van de gelegenheid

gebruik om offertes voor een collectieve

ongevallenverzekering door te nemen.

Het UMC Utrecht heeft zo'n verzekering

nog niet, want als een medewerker tijdens

woon-werkverkeer van de fiets valt, is het

UMC Utrecht wettelijk gezien niet ver-

antwoordelijk voor letselschade. Maar de

huidige jurisprudentie neigt meer en meer

naar uitdijende aansprakelijkheid voor de

werkgever. lk heb drie offertes mee naar

huis genomen om met elkaar te vergelijken.

lk let bijvoorbeeld op dubbelingen; zijn

onderdelen in de polis al gedekt binnen een

van onze andere verzekeringen? Ook vind ik

het belangrijk dat de verzekering geldt voor

inleenkrachten. Bijvoorbeeld voor een chi-

rurg van buiten die een dag komt opereren:

hij struikelt over een tas en breekt zijn pols.

Om half zeven komt mijn partner Jan Harm

thuis. We eten met z'n vieren stamppot met

koude makreel. Klein als de kinderen zijn, ze

eten altijd elk een hele vis! Zo lekker vinden

ze het.

DinSdag Vandaas heeft Jan Harm

zijn papadag. lk ontbilt in mijn eentje, Jan

Harm en de kinderen slapen nog. Om kwart

over zeven rijd ik vanuit Vinkeveen met de

auto naar Utrecht. lk haal koffie en neem

de post en mailtjes door. Veel vragen over

contracten en verzoeken om juridisch advies.

lemand wil weten of een wilsonbekwame

patiënt met een verstandelijke beperking

beenmergdonor mag zijn voor zijn ernstig

zieke broer. Een ander wil een driejarig

patiëntje een antibioticakuur geven, maar

vader wil in tegenstelling tot moeder geen

toestemming geven. Ook post van een me-

disch specialist die ik heb bijgestaan in een

tuchtzaak. Hij heeft de zaak gewonnen en

stuurt als dank een fles wijn. Men realiseert

zich onvoldoende hoeveel een tuchtklacht

met een individuele beroepsbeoefenaar kan

doen. Deze man was zeer opgelucht. Om ne-

gen uur begint het wekelijkse teamoverleg.

We bespreken binnengekomen juridische

vragen en relevante gepubliceerde jurispru-

dentie. Die specifieke casuistiek geeft invul-

ling aan de algemene kaders van de wet, en

het is voor ons erg interessant om te weten

wat het oordeel van de rechter is geweest. 's

Middags heb ik in de Utrechtse binnenstad

een bespreking bij de Nederlandse Kanker-

registratie. lk maak namens de NFU deel uit

van een commissie die toezicht houdt op hun

activiteiten. Ze verzamelen gegevens van alle

patiënten met kanker, zodat er zicht is op

epidemiologische ontwikkelin gen.

Om zes uur wil ik de parkeergarage o-::'
Hoog Catharijne uitrijden, maar het s:;.:
potdicht vanwege de 50+ beurs. lk m : -::
eten met de kinderen. Jammer, want cc:'
gaans zijn ze maar drte avonden per \'.e:.
bij ons.

Woensdê$ 's ochtends een ke-- .-

makingsgesprek met de nieuwe ofÍicier , : -

justitie van het arrondissement Utrechi e-

Flevoland die belast is met medische ze<.'
lk hecht aan een goede onderlinge banc

want niet zelden hebben we met elkaa. :=

maken als de politie hier opsporingsact . -

teiten wil verrichten. Ze willen bijvoorbee :
een bloedtest doen als iemand vermoec: ..

onder invloed heeft gereden. Of ze hebc:-
verdachte bloedsporen gevonden en w e-

weten wie er vannacht op de Spoedeise':=

Hulp is binnengebracht. Vaak weigeren '.'.:

Want wij zijn hulpverleners en geheimho--

ders, geen opsporingsbeambten.
's Middags beoordeel ik enkele nieuwe

contracten, en heb ik een afspraak met ce

directeur van dochteronderneming Unova::

Het bedrijf explorteert nieuwe zorgconcec-

ten die in het UMC Utrecht zijn ontwikke c

Hij heeft een vraag over een stressmeter

die hartslag, bloeddruk en zweetafschei-

ding registreert. De software is bedoeld voc'

medewerkers van bijvoorbeeld Spoedeisen c:
Hulp of operatiekamers. Het helpt hen te
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>trainen om ook in stressvolle situaties rustig

te blijven. Hoe kunnen we het apparaatje op

juridisch verantwoorde wijze op de markt

brengen of ter beschikking stellen aan ande-

ren? Doen we dat als fabrikant zodat we er

winst uit kunnen halen? Dan neemt het UMC

Utrecht een nieuwe rol aan die niet onze core

business is. De vraag is oÍ we dat willen. Als

ik thuiskom, is Nikki weer terug naar haar

moeder, maar lsabelle is nog bij ons Haar

moeder is straÍrechtadvocaat, en is de hele

week in Boedapest voor een mensenhandel-

zaak. Om acht uur ga ik tennissen voor de

clubkampioenschappen.

Dondgrdag t.o.*erkers moeten

incidenten met geringe schade altijd veilig

kunnen melden. Ze brengen de patiënt op

de hoogte, en doen vervolgens officieel een

MIP-melding (Meldingen Incidenten Patiën-

tenzorg). Dit heeft geen gevolgen voor hun

positie. Vanochtend heb ik een afspraak met

twee vertegenwoordigers van De Letsel-

schade Raad. Zij hebben een nieuwe code

opgesteld (GOMA-code: Gedragscode Open-

heid Medische lncidenten) die helpt de af-

wikkeling van letselschade te verbeteren. Een

voetnoot bij die code wekt de suggestie dat

medewerkers verplicht kunnen worden om

in bijzijn van de advocaat een getuigenver-

klaring af te leggen. lk ben namens de NFU

faliekant tegen. Want wat blilft er over van

veilig melden als er een proces-verbaal wordt

opgemaakt? De voetnoot heeft afgelopen

jaar tot een aantal onderlinge discussies en

debatten geleid. Uiteindelijk heb ik de raad

weten te overtuigen en vanochtend hoor ik

dat de toelichting wordt aangepast. Daar

ben ik erg blil meel 's Middags heb ik de

wekelijkse staflunch. Alle stafleden worden

dan door de Raad van Bestuur op de hoogte

gebracht van nieuws en ontwikkelingen.

Om twee uur schuiÍ ik aan bij een inter-

departementaal overleg met de directeur

lnÍormatievoorziening & Financrën van het

UMC Utrecht. De drie ministeries - waarvan

er twee subsidies geven - willen weten hoe

wij het geld besteden. Ze verlangen - terecht

of onterecht - steeds vaker transparantie van

ons. 's Avonds eten we met z'n drieèn. Als

lsabelle in bed ligt, ga ik tennissen. lk verlies

glansrijk, net als gisteren.

Vfijdag tk brens tsabette met de

auto naar de crèche. Om negen uur ga ik

in gesprek met de onderzoeksleider van

Pontes Medical, een samenwerkingsverband

met twee andere academ sche ziekenhui-

zen voor ontwikkeling van nieuwe medische

technologieën. Utrecht heeÍt een hielsensor

ontworpen die de druk op een been meet.

De sensor heet Feedb@ck en kan helpen bij

trainingsschema's na een botbreuk. Voor een

CE-keurmerk moet onderzocht worden of

het instrument werkelijk aan de kwaliteitsei-

sen voldoet. De onderzoeksleider wil weten

bij wie de studie gemeld moet worden en

welke verzekering hij moet afsluiten voor het

geval proeÍpersonen schade ondervinden.
's Middags een werklunch met de notaris.

We praten onder meer over de juridische

gevolgen van een hypotheek die we hebben

genomen op onze gebouwen. Daarna een

overleg met voorzitter Raad van Bestuur Jan

Kimpen over onder meer de contacten met

de lnspectie voor de Gezondheidszorg. We

bespreken ook de klacht van een leerling van

het ROC die op een klinische afdeling geen

stage mag lopen omdat ze weigert mannen

een hand te geven. Ze beschuldigt ons van

discriminatie. Jan Kimpen en ik zijn dezelfde

mening toegedaan; als ze ons geen hand

geeÍt, zitten wij daar niet zo mee. Maar

we willen voorkomen dat patiënten zich

moeten schikken naar het gedrag van

stagiaires waarbij ze zich wellicht ongemak-

kelijk voelen. Al onze patiënten behoren op

correcte en eenduidige wijze bejegend te

worden. Zorg is immers heel persoonlijk en

vertrouwelijk. Aan het eind van de dag haal

ik lsabelle op van de crèche. Morgen gaan

we samen naar mijn moeder in Nijmegen.

Dat is voor allebei een feest. r

'Men realiseert zich onvoldoende hoeveel

een tuchtklacht met een individuele
b ero epsb eo efenaar kan do en'
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