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Jonna De Clerck is na haar master Recht van de Gezondheidszorg in
2013 beëdigd als advocaat. Daarna is zij enkele jaren werkzaam
geweest bij een nichekantoor op het gebied van personenschade- en
aansprakelijkheidsrecht.
In augustus 2016 heeft zij de overstap gemaakt naar Van Benthem
en Keulen. Gedurende 2020 heeft zij een korte periode bij de
Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) gewerkt. Sinds november
2020 is zij weer als advocaat bij Van Benthem en Keulen werkzaam
binnen de praktijkgroepen Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg &
Sociaal domein.
Specialismen
 Aansprakelijkheidsrecht- en verzekeringsrecht
 Gezondheidsrecht
 Tuchtrecht
 Medische aansprakelijkheid
 Klachten en geschillen in de gezondheidszorg (Wkkgz)
 Handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ)
Meer over Jonna De Clerck
Jonna is redacteur en annotator van Gezondheidsrecht Updates
(GZR). Zij publiceert regelmatig in vaktijdschriften, waaronder
Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) en het PIV-bulletin. Ze
treedt op als spreker bij de iura actua, module Zorg en de
Kennismeeting Aansprakelijkheid en Verzekering.
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Expertise
Aansprakelijkheid & Verzekering,
Zorg & Sociaal domein
Sectorteam
Zorg & Life Sciences

Jonna is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en de Vereniging voor Jonge Professionals
Personenschade (VJPPP).
Van Benthem & Keulen
Van Benthem & Keulen is hét ambitieuze en innovatieve kantoor in advocatuur en notariaat en behoort tot
de top 20 grootste kantoren van Nederland. Met ruim 90 juridische professionals richten wij ons op grote en
middelgrote ondernemingen en instellingen binnen retail, zorg, finance, onderwijs, energie en overheid.
Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van het familie- en erfrecht en mediation. Van
Benthem & Keulen is onderdeel van SCG Legal: een internationaal netwerk van meer dan 115
advocatenkantoren in ruim 55 landen. In 2016 en 2018 won Van Benthem & Keulen een Computable
Award en in 2019 en 2021 is Van Benthem & Keulen verkozen tot de beste juridische dienstverlener in
Nederland (MT1000 beste dienstverleners van Nederland).

