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1. DAS in Vogelvlucht



Circa

Met een team van circa 800 juridisch specialisten onder wie  

100 advocaten staan we elke dag klaar om klanten te helpen

1,7 miljoen
klanten
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106.000

40

juridische zaken

800

DAS in vogelvlucht

CircaIn meer dan

rechtsgebieden

800

483

1.283 medewerkers

(Totaal DAS Holding)

Juridisch specialisten 800

Waarvan circa 100 advocaten

Overige medewerkers 

483



2. DAS voor de Zorg



DAS voor de Zorg: duidelijke dekking
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DAS voor de Zorg: Rechtsbijstand & juridisch advies Incasso

Incassodienstverlening
• Minimum bedrag vordering € 400

• Klant ontvangt totaal verhaalde 

bedrag

• Niet betalende klant zorgt voor 

slechte nachtrust! 

• Efficiënt proces, optimale resultaten

• Vordering wordt van A tot Z 

behandeld: incasso, juridisch en 

deurwaarder

Beroep
• Geschillen over uitoefening 

waarneming

• Geschillen over inschrijving 

beroepsregister

• Klachten van patiënten

• Geschillen met toezichthoudende 

instanties

• Geschillen in 

samenwerkingsverband (mits 

aanvullend verzekerd)

• Schade aan bedrijfsmotorrijtuigen

Praktijk 
• Geschillen met leveranciers (bijv. 

medische apparatuur)

• Geschillen met medewerkers

• Geschillen over privacy 

(patiëntgegevens)

• Geschillen met zorgverzekeraars

• Geschillen over contracten

• Schade aan privévoertuig ingezet door 

medewerker tijdens zorgtaken

• Incasso (of hoort dat alleen bij beroep?)



3. Juridische hulp



✓ Altijd bereikbaar voor vragen en advies

✓ Klant wordt direct geholpen

✓ Direct duidelijk of er dekking is

✓ Samen oplossen: juristen gespecialiseerd in 

gezondheidsrecht

DAS voor de ZORG 

advies en juridische hulp

Bel 020 651 8815 



Het zorgteam van DAS:
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Specialisten:

• Sascha Dik

• Jacqueline Brouwer

• Dorothy Schut 

• Lisette Greebe

• Rien Leemans

• Kyra ten Pas

• Anne Hiddinga



Wat doet het team?

• Specialisten in gezondheidsrecht met ruime ervaring in de zorgsector, van 
individuele zorgverleners tot zorginstellingen

• Dagelijks contact met zorgverleners over onderwerpen in het vakgebied

• Specialisten geven advies en hulp om conflicten op te lossen

• Jaarlijks behandelen de zorgspecialisten ruim 1.100 zaken

• Meest voorkomende zaken zijn maatschapsgeschillen, klacht- en 
tuchtrechtzaken, veranderende wet- en regelgeving en materiële controles 
door zorgverzekeraars



4. DAS voor Adviseurs



DAS voor Adviseurs

DAS voor adviseurs bereikbaar via adviseur.das.nl

• alle informatie op één plaats

• meer mogelijkheden voor de adviseur om zaken online zelf te regelen

• zelf collega’s toevoegen en autoriseren

• online zaakmelden & machtigen

• DAS rechtsbijstand offreren & sluiten

• advieskaarten

• documenten en formulieren

• ontwikkelingen
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https://adviseur.das.nl/


5. Ondersteuning



Ondersteuning 

communicatie naar leden

• Webinar

• Content voor nieuwsbrief

• Lezing zorgspecialist

• Advieskaart
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