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Jannes Koetsier kent het medisch bedrijf van binnenuit. Ik werkte als huisarts,
verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet ik mijn medische ervaring in als
onafhankelijk adviseur en arts.
(biografie-update 2010)
Huisarts en medisch ondernemer
Jannes Koetsier (1948) geboren in Meppel. Ik begon mijn carrière in
Amsterdam. Na mijn opleiding aan de Vrije Universiteit werkte ik acht jaar
als huisarts in de wijk Overtoomseveld. In deze jaren had ik nevenfuncties
als arts bij politie en GGD, als bedrijfsarts bij de Amro-bank en de laatste
jaren als wetenschappelijk medewerker en huisartsopleider bij de
huisartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Kwaliteit van het artsenwerk
Na mijn huisartsperiode voerde ik verschillende functies uit in de sociale
zekerheidssector. Ik was onder meer verzekeringsarts, medisch directeur
van Gak Rotterdam, onderdirecteur medische zaken Gak Nederland,
commissaris van de Arbo Groep Gak en ik richtte de arbodienst Arbo Groep
Holland op (thans Achmea-arbo). In die periode heb ik leiding gegeven aan
veel artsen en was ik altijd doende om de kwaliteit van het artsenwerk, met
name in de communicatie met de patiënt, te bevorderen en beter te
registreren.
Adviseur en auteur
In 2002 pakte ik mijn werkzaamheden als praktiserend arts weer op als
senior bedrijfsarts voor de Arbo Unie Utrecht. Ik bleef ook actief in het
management en werd in 2003 regiodirecteur van de Arbo Unie Drenthe.
Momenteel ben ik freelance arts, adviseur, publicist en auteur van het boek
'De gezonde patiënt'.
Medische fouten
Sinds het uitkomen van mijn boek, de start van deze website en mijn werk
als panellid voor het tv-programma AVRO-Missers heb ik honderden
mogelijke medische fouten onderzocht door middel van contact met de
mogelijke slachtoffers en bestudering van hun medische dossiers. Als
medisch adviseur werk ik samen met het letselschade-advocaten-netwerk
operatiefouten.nl. Hierdoor is veel inzicht in medische foutenbronnen
verkregen en in het moeilijke onderscheid tussen fout en complicatie. Ik ben
van mening dat artsen en ziekenhuizen meer van hun fouten zouden kunnen
en moeten leren dan nu nogal eens het geval is door ontkenning en door de
invloed van aansprakelijkheids-verzekeraars van de artsen
Privé.
Ik ben gehuwd, vader van drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen. In
mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met studeren, lezen, schrijven,
pianospelen, zeilen op zee, wandelen en bridge.

