Lidewij Bergsma

Medewerker
Lidewij Bergsma (beëdigd in 2017) behandelt commune en economische strafzaken en werkt sinds 1 maart 2021 vanuit
onze Rotterdamse vestiging.
In het bijzonder is Lidewij gespecialiseerd in medisch strafrecht. Zij staat onder meer artsen, verpleegkundigen en andere
zorgverleners bij in medische strafzaken. Daarnaast staat Lidewij diverse zorginstellingen (waaronder zorginstellingen
gespecialiseerd in thuiszorg, individuele begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg en beschermd en/of begeleid
wonen) bij in uiteenlopende fraudezaken in de zorg. Ook verleent Lidewij bijstand in medische tuchtzaken.
Opleiding en carrière
Lidewij studeerde Straf- en Strafprocesrecht en Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was
zij werkzaam in de advocatuur en bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft ze jarenlang politieke ervaring opgedaan als
gemeenteraadslid.
Na haar afstuderen is Lidewij werkzaam geweest als docent Straf(proces)recht bij de Universiteit Leiden. In 2017 is zij
gestart als advocaat. Inmiddels heeft zij zowel expertise opgebouwd in het strafrecht als in het gezondheidsrecht en het
bestuursrecht.
Lidewij is als docent verbonden aan Medilex, organisator van onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals. Zij heeft
enkele jaren de cursus ‘Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals’ verzorgd en heeft daarna met Medilex de cursus ‘Medisch
straf- en tuchtrecht’ voor zorgprofessionals opgezet.
Lidewij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.
Lidewij staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht.
Dit specialisme omvat onder meer:
Commuun strafrecht;
Medisch strafrecht,
Financieel economisch strafrecht,
Milieustrafrecht, en
Arbeidsomstandighedenstrafrecht.
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