
Robin’s aanvullingen op de verklaring van Centramed 

 

Centramed heeft op 11 mei 2012, naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma De 
Vijfde Dag, een verklaring op haar website gezet. Naar aanleiding van deze verklaring lijkt het mij 
toch wel zo netjes om hier enige aanvulling op te geven.  

Centramed stelt  “ …hecht er vanwege het ontstane beeld……….feitelijk samen te vatten”.  Om 
Centramed hierin te helpen ben ik zo aardig om mijn aanvullingen te geven op de feiten. Maar voor 
ik daar mee start moet mij van het hart dat ik mij toch wat ongemakkelijk voel  bij de opmerking van 
Centramed:  

“Dat beeld wordt mede gewekt doordat de EO selectief geïnformeerd is. Op verschillende momenten 
is ons gebleken dat documenten die van belang zijn voor een goed beeld van deze kwestie niet aan de 
EO zijn aangeleverd”. 

Eigenlijk zegt Centramed dus, dat informatie bewust achtergehouden is door mij en mijn ouders.  
Oooohhhh….parlementair gezegd…………. “een doodzonde” . Het tegendeel is natuurlijk waar, De EO 
heeft, zover ik dat natuurlijk vanuit mijn rolstoel kan beoordelen, keurig “hoor” en “wederhoor” 
toegepast. Sterker nog, de EO heeft ons keurig de journalistieke vraag gesteld of er nog documenten 
of materialen etc. bestonden waar Centramed zich op zou kunnen beroepen, waaruit het tegendeel 
zou blijken. Ik hoor papa nog letterlijk zeggen “neen niet in mijn dossiermappen, maar met de vele 
honderden pagina’s dossier zouden we iets over het hoofd kunnen zien”. “Maar als Centramed 
stukken heeft die het tegendeel bewijzen, dan zullen zij die tijdens “de  wederhoor” ongetwijfeld op 
tafel leggen, sterker nog: vraag het ze vooral”. Het zal u niet verbazen, wij hebben geen EO aan de 
lijn gehad, omdat tijdens de wederhoor documenten overlegd waren die mijn verhaal in een ander 
daglicht plaatsen.  

Nu dan de feiten die Centramed stelt in haar verklaring: 

- Citaat Centramed: “In dezelfde brief is aangegeven dat onderzoek nodig is om ”om te beoordelen of 
alle stoornissen het gevolg zijn geweest van het onzorgvuldig handelen”.  

- Reactie Robin: Dat de schade erkent is en dat Centamed aanvullend onderzoek wenste in 2003 
hebben mijn ouders nooit betwist en ook keurig aan de journalisten vertelt . Wat zij er ook bij 
hebben verteld is dat : 

 Begin 2004 is in goed overleg tussen Centramed en onze advocaat afgesproken en vastgelegd  
welke deskundige (kinderneuroloog) het onderzoek ging doen en welke vragen moesten 
worden beantwoord door deze onafhankelijke deskundige. 

 Op 27 december 2005 hebben beide partijen van kinderneurologe Overweg – Plandsoen 
haar definitieve deskundige rapport ontvangen . 

 Geen  van de beide partijen heeft het rapport betwist en/of verzocht om aanvullend 
onderzoek omdat er nog verdere vragen onbeantwoord gebleven zijn. 

 Centramed is met ons besprekingen begon over de schadeposten, heeft een aantal 
voorschotten betaald voor schade en smartengeld. 

 Er veel  werd  gecorrespondeerd over passende huisvesting en de kosten hiervan. Tevens 
noemde Centramed bedragen die zij concreet voor huisvesting wilde betalen. 

 Centramed heeft in 2007 een afkoopvoorstel gedaan, waarbij ze onder aftrek van de 
voorschotten en smartengeld de zaak wilden afhandelen . 



Kortom jarenlang wordt gesproken en gehandeld ten aanzien van de regeling van schade. Het 
onderzoek is afgerond en Centramed brengt niet één keer de causaliteit ter tafel om nog te 
onderzoeken, laat staan dat zij deze betwist.  

- Citaat Centramed: ”Het ziekenhuis en Centramed kozen er daarom zeer bewust voor om, ondanks de 
onzekerheid over het oorzakelijk verband, direct te zoeken naar oplossingen in gezamenlijk overleg 
met de familie en hun advocaat”. “Die benadering zou veel minder tijd hoeven kosten en de familie 
snel perspectief op de toekomst kunnen geven, waaronder met name adequate woon- en 
leefomstandigheden (bijvoorbeeld een bad ……. Robin te vergemakkelijken)”.  

- Reactie Robin: papa zegt altijd “voordat je samen aan een oplossing kunt beginnen, kijk je eerst 
samen naar het vraagstuk en ga je dan gezamenlijk aan de slag”.  

 Mijn ouders hebben toch echt gekeken naar mij, het slachtoffer en gedacht wat is er nou 
nodig om Robin een menselijk bestaan te geven en welk deel is dan schade en zou de 
veroorzaker voor mogen zorgen.  

 Papa en Mama hebben getracht te kijken wat er dan adequaat is in mijn situatie.  

 In ons gezamenlijk traject heb ik toch echt moeten constateren dat Centramed altijd op de 
koers zat, dat zij bepalen wat adequaat is en wat het mag kosten. De huisvesting is, wat dat 
betreft, wel exemplarisch. Zie voor details: www.medischefouten.com/de-strijd/het-
verloop/aangepaste-woonruimte.  

 Niet alleen ik, maar iedereen, had u kunnen uitleggen dat Centrameds aanpak niet echt een 
werkwijze is, die snel tot een oplossing leidt die voor beide partijen wenselijk is!!!  

Nu na al die jaren begrijp ik de aanpak van Centramed; eerst snel, maar dan wel conform hun 
budget. Maar als we er dan niet uitkomen? Dan gaan ze over op de aanpak, het moet zorgvuldig. Het 
is immers allemaal erg complex. De eerste horde die Centramed in haar zorgvuldigheid legt is de 
causaliteit, zie: www.medischefouten.com/de-strijd/het-verloop/causaliteit.  Dit lijkt me echter toch 
de meest elementaire vraag die je, als verzekeraar van de veroorzaker, “de eerste weken” na de 
erkenning van de schade natuurlijk stelt en uitzoekt. Maar iedereen begrijpt dat,  als het je op andere 
wijze niet lukt om het slachtoffer je “adequate” voorstel te laten ondertekenen, met goed fatsoen 
dat na zoveel jaar niet meer kan.  

- Citaat Centramed: “…….. diverse voorstellen gedaan gebaseerd op objectieve normen in 
vergelijkbare situaties”. “De voorstellen werden echter door de achtereenvolgende advocaten van de 
familie afgewezen en gepareerd met eisen die de Nederlandse normen en praktijken ver te boven 
gingen”. “Die eisen zijn tussentijds ook door de kort-gedingrechter afgewezen”.  

- Reactie Robin: het is veel tekst, helemaal voor iemand met mijn handicap, dus ik zal puntsgewijs 
mijn reactie geven. 

 Zoals hiervoor al gezegd, hebben wij  in de diverse voorstellen van Centramed geen 
objectieve norm als uitgangspunt kunnen herkennen.  Wij hebben deze norm, om ons te 
laten overtuigen, ook helaas nooit van Centramed mogen ontvangen.  

 De door onze eerste advocaat gekozen route is, na zijn pensionering, door onze tweede 
advocaat voortgezet. Dit nadat Centramed niet inging op zijn aanbod om “samen opnieuw  te 
beginnen” en zo te kijken of er weer voortgang mogelijk was.  

 Wat betreft de uitspraak van de kantonrechter uit 2007 verwijs ik u graag naar 
www.medischefouten.com/de-strijd/het-verloop/aangepaste-woonruimte. Dan kunt u 
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keurig en volledig feitelijk lezen wat de uitspraak van de kantonrechter inhoud en met name 
ook wat daarna de verdere ontwikkeling is.  

Ik moet van mama netjes blijven, dus houd ik het er maar op dat Centramed vanaf dit punt nog wat 
“vergeet”,  er is in het kader van de nuance cq de zorgvuldigheid nog wel wat te melden. Behulpzaam 
als ik ben, zal ik het hier kort samenvatten. Maar kijk gewoon op mijn site voor alle details: 

 Mijn ouders hebben de afgelopen jaren via de Rechtbank onafhankelijke 
deskundigenberichten laten opstellen. 

 Zowel Centramed als ik hebben deze definitieve rapporten op tafel liggen met o.a. de 
volgende conclusies:  

I. alle door Centramed voorgestelde prijsklassen worden afgeserveerd als 
zijnde niet toereikend.  

II. drie huizen worden geadviseerd, die allemaal conform, zo niet groter zijn, 
dan wat wij al jaren roepen. Het meest geschikte huis kent een prijskaartje 
van maar liefst € 795.000,-- ex de aanpassingen en overige kosten. 

III. het bedrag dat minimaal moet worden gefinancierd, bedraagt volgens de 
deskundige maar liefst ruim € 525.000,--. Waarbij nog een post toe te 
voegen is voor de specifieke technische aanpassingen die voor mij nodig zijn. 

Conclusie: Centramed stelt dat wij “eisen hebben gesteld die de Nederlandse norm en praktijk ver 
te boven gaan”. Omdat we volgehouden hebben, staat nu met deze rapporten onomstotelijk vast 
dat dit zeker niet het geval is. Sterker nog, feilloos wordt inzichtelijk gemaakt door de 
onafhankelijke deskundigen, dat de door Centramed gestelde “redelijke vergoeding op basis van 
objectieve normen in vergelijkbare situaties” een holle frase is. 

“Wat betreft de laatste alinea’s onthoud ik mij maar van commentaar, omdat voor een ieder wel 
duidelijk is dat deze teksten krokodi###, ……. nu moet ik even oppassen, want anders grijpt mama 
weer in…………………….., weinig inhoud hebben.  

Trouwens wel  jammer dat je blijkbaar een “onverzoenlijke houding en aanpak” hebt, als je niet 
instemt met wat een ander bepaald. Papa roept dan “dat je dat altijd te horen krijgt van slagers die 
hun eigen vlees keuren”.  

Helaas moet ik blijkbaar nog mijn recht zien te halen in jaren slepende en geldverslindende 
processen. Hoewel Centramed natuurlijk nog steeds op elk moment buiten de procedure om de 

schade in goed overleg kan regelen. Zoals bij ons boven de openhaard hangt “Waar een wil is, is een 
weg.”   

Ga vooral ook naar mijn site www.medischefouten.com voor het gehele verhaal en blijf op de hoogte 
van de ontwikkelingen en activiteiten. Draag ook je steen bij aan het doorbreken van de situatie, 
zoals veel letselschade slachtoffers die dagelijks ervaren en steun mijn burgerinitiatief. 
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