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IK EN MIJN BEDRIJFSJURIST

Plezierig vind ik aan het werken met mijn cliënt dat: hij prak-

tische oplossingen zoekt, maar daarbij een wetenschappelijke 

discussie niet uit de weg gaat. 

Een goede eigenschap van mijn cliënt is: Diederick bijt zich 

vast in de materie en laat zich niet makkelijk afschepen. Als 

het nodig is dan procedeert hij tot de Hoge Raad of mengt hij 

zich in door de rechtbank gestelde prejudiciële vragen.

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Diederick is 

een goede jurist en kent de ins en out van de zorggerelateerde 

wet- en regelgeving. Ik ben gespecialiseerd in het proces- en 

het vermogensrecht. Daarmee komen we samen tot praktische 

oplossingen.

Ik weet van het privéleven van mijn cliënt het volgende: Die-

derick is in staat op een vol parkeerterrein bij een golfb aan (al-

leen) zijn eigen auto te raken. 

Het spannendste moment dat ik met mijn cliënt heb mee-

gemaakt is: dat speelt nu. We zijn in afwachting van het oor-

deel van de Hoge Raad over verpanding van onderhanden werk 

van een zorgaanbieder, een vraagstuk dat voor de praktijk van 

Famed (en zelfs voor de fi nanciering van de zorg in het alge-

meen) van groot belang is.

Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn 

cliënt: Diederick wat extra vrije dagen geven. Hij is een toege-

wijd vader en ik gun hem extra quality time met zijn gezin.

NINA MEUWESE OVER 
DIEDERICK WESSELS BOER

Naam advocaat: Nina Meuwese Leeftijd: 32 

Kantoor: LXA Th e Law Firm in ’s-Hertogenbosch  

Over: Diederick Wessels Boer, manager Juridi-

sche Zaken, Kwaliteit & Informatiebeveiliging 

bij Famed Werken samen sinds: 2010 Inhoud 

samenwerking: Ik sta Famed bij in procedures 

en adviseer over de inrichting van haar dienst-

verlening. Famed is een factoringmaatschappij 

die zich voornamelijk richt op de zorg. Het gaat 

dus vaak over zekerheidsrechten, de fi nancie-

ring van zorg en incassotrajecten.
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DIEDERICK WESSELS BOER 
OVER NINA MEUWESE

Naam bedrijfsjurist: Diederick Wessels Boer 

Leeftijd: 37 Functie en bedrijf: manager Juri-

dische Zaken, Kwaliteit & Informatiebeveili-

ging bij Famed B.V. in Amersfoort Over: Nina 

Meuwese, advocaat bij LXA Th e Law Firm Werk-

zaamheden: Famed is een medical factoring-

bedrijf dat het declaratie- en fi nanciële verkeer 

tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten en 

zorgverzekeraars zodanig afh andelt en onder-

steunt, dat de verschillende partijen hiervoor zo 

min mogelijk inspanningen hoeven te leveren. 

Hierbij staan privacy, kwaliteit en informatiebe-

veiliging hoog in het vaandel.

IK EN MIJN ADVOCAAT

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: een profes-

sionele relatie met een informele omgangsvorm.  

Plezierig vind ik aan het werken met mijn advocaat dat: Nina 

erg slim is, en ook zeer toegankelijk. Ik kan haar altijd even bel-

len als klankbord of sparringpartner bij juridische vraagstukken 

waar ik op dat moment mee bezig ben. Als bedrijfsjurist geeft 

het vertrouwen als een externe deskundige advocaat/specialist 

meedenkt en aangeeft of je het bij het juiste eind hebt, dan wel 

zaken over het hoofd ziet. 

Een goede eigenschap van mijn advocaat is: ze is analytisch 

buitengewoon sterk, zorgvuldig en stelt zich bescheiden op. 

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Nina heeft uit-

gebreide kennis van het ondernemingsrecht en het procesrecht. 

Ze houdt ervan om de wetsgeschiedenis in te duiken. Ik ben een 

generalist en heb kennis van onze dienstverlening en de zorg-

markt. Op basis van alle commerciële en juridische belangen 

proberen we samen voor Famed de juiste keuzes te maken.  

Ik weet van het privéleven van mijn advocaat het volgende: 

Nina is een echte Brabantse, ze houdt van gezelligheid, ze is 

sportief en volgens mij een lieve moeder. Nina is een zorgzaam 

type. Ik weet dat ze lange tijd voor haar moeder heeft gezorgd 

tot het moment dat zij (op veel te jonge leeftijd) is overleden.  

Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb mee-

gemaakt is: dat is de nog lopende procedure bij de Hoge Raad 

die gaat over fi nanciering van onderhanden werk (DBC’s). Ik 

denk dat dit een belangrijke uitspraak zal worden voor de fi -

nanciering van de geestelijke en medisch specialistische ge-

zondheidszorg in Nederland. Zie het arrest van het Gerechts-

hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:v 2016:1143.

Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn ad-

vocaat: dan zou ik haar willen vragen om meer te gaan publi-

ceren en misschien wel parttime te gaan doceren. 
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