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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM ANTWERPSE EVALUATOREN VAN MENSELIJKE
SCHADE EN BELGISCHE NEDERLANDSTALIGE VERENIGING 
VAN VERZEKERINGSRAADSGENEESHEREN EN MEDISCHE 
EXPERTEN

09:30 – 12:00 u R101 

Organisatie Antwerpse Evaluatoren van Menselijke Schade en Belgische Nederlands-

talige Vereniging van Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Exper-

ten

Doelgroep advocaten, juristen, verzekeraars gespecialiseerd in personenschade en 

aansprakelijkheid, verzekeringsartsen, tandartsen, huisartsen, spoedge-

vallenartsen en orthopeden, abdominale chirurgen en alle andere geïnte-

resseerden

Moderator  Stefan Van Bragt

Programma

09:30 u Marc Braem, Tandheelkunde UA

 Verzekeringsgeneeskundige evaluatie van tandschade.

 Evaluatie van tandletsels is een erg gespecialiseerd onderdeel van de let-

selschade. Nochtans kan de tandarts-expert zijn taak niet naar behoren 

uitvoeren zonder de door de behandelende geneesheren en tandartsen 

verstrekte informatie. Dit betreft zowel de spoedarts, huisarts als tandarts 

en stomatoloog.

 De voordracht van Marc Braem overloopt de verschillende aspecten van 

evaluatie van de tandschade, met bijzondere aandacht voor de kwaliteits-

criteria van de door de behandelende artsen en tandartsen verstrekte in-

formatie. Verder zal een eerstelijns-benadering van vaststellen van tand-

schade worden aangebracht, inclusief het type-herstel.

10:30 u Pauze

(vervolg zie pagina 38)



38

10:45 u  Wouter Vaneerdeweg, Abdominale Chirurgie UA

 Late verwikkelingen van abdominaal trauma.

 De verzekeringsgeneeskundige evaluatie van het abdominale trauma be-

treft in eerste instantie de inschatting van de tijdelijke en blijvende onge-

schiktheid en de esthetische schade door de littekens. Bij de consolidatie 

moet men evenwel ook bijzondere aandacht besteden aan mogelijke latere 

gevolgen ervan, om eventueel een voorbehoud voor de toekomst te for-

muleren.

 Wouter Vaneerdeweg bespreekt enkele van deze late gevolgen.

 Zijn er factoren die de kans op optreden ervan bepalen? Binnen welke 

tijdspanne na het ongeval of heelkundige ingreep treden ze meestal op?  

Is er op dit vlak recente evolutie door nieuwe operatieve technieken of 

voorzorgsmaatregelen?

11:30 u Jan Verhaegen, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie KU 

Leuven

 Infectieuze gevolgen na splenectomie - nuttige/nodige vaccinaties.

 Jan Verhaegen bespreekt de infectieuze gevolgen van splenectomie.

 De kennis ervan is immers nodig om in verzekeringsgeneeskundige con-

text een correct voorbehoud voor de toekomst te formuleren.

 Voor de behandelende geneesheer is een update van de al maar evolue-

rende kennis over de vaccinaties bij splenectomie nuttig. De verzekerings-

geneeskundige en gerechtsexpert moeten met kennis van zaken bepalen 

welke vaccinaties volgens welk schema moeten vergoed worden door de 

aansprakelijke. Kan een strikt vaccinatieschema opgelegd worden aan het 

slachtoffer als voorwaarde van het voorbehoud?

Info en registratie via KARVA (www.KARVA.be/gda of KARVA@skynet.be) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.
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