GRATIS bij uw inschrijving:

twee maanden toegang tot
GZR Updates Gezondheidsrecht
GZR Updates (Boom juridisch) biedt dagelijks
een helder overzicht van de nieuwste
relevante uitspraken, annotaties en nieuws
op het gebied van gezondheidsrecht. GZR
Updates staat onder hoofdredactie van
mr. dr. Rolinka Wijne. Met een deskundige
redactie worden de uitspraken voor u
samengevat, gerubriceerd, voorzien van kort
commentaar en doorzoekbaar gemaakt op
de Updates-portal. Via de tweewekelijkse
e-mailattenderingen blijft u altijd razendsnel
op de hoogte van de belangrijkste
ontwikkelingen.
Bent u nog geen abonnee? Dan krijgt u
als deelnemer aan het congres 2 maanden
gratis toegang tot GZR Updates. Na deze
proefperiode zal Boom juridisch met een
speciaal aanbod contact met u opnemen.

Ook interessant

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Wij verwijzen u graag naar de website
van Boom Juridische:
www.bju.nl.

Actuele informatie / Aanmelden

www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

Volg ons ook op twitter! @KKBgzrecht #GZR19

Jaarcongres

Gezondheidsrecht
Datum
Vrijdag 6 december 2019
Locatie
Hotel Van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526KV Utrecht
Telefoonnummer: 030-8000 800
Organisatie
Dit jaarcongres wordt georganiseerd
door GZR Updates in samenwerking
met Studiecentrum Kerckebosch.
Klantenservice: 030-698 4222
klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden,
030-698 4217
svanderlinden@kerckebosch.nl
Inhoudelijk: Idith Beljaars,
030-698 4204
ibeljaars@kerckebosch.nl
Hoe meld ik mij aan?
• Meld u snel en gemakkelijk aan op
www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl
• Eventueel kunt u zich aanmelden
via e-mail:
klantenservice@kerckebosch.nl
Spoedig na ontvangst van uw aanmelding
sturen wij u een bevestiging van uw deelname en een (digitale)factuur; ongeveer
tien dagen voor dato ontvangt u uw inschrijvingsbewijs en een routebeschrijving.

Accreditatie
• NOvA 5 PO-punten, 4 juridisch en 1 niet-juridisch
• NIVRE 5 PE-punten
Alle deelnemers krijgen kort na de bijeenkomst
een digitaal deelnamecertificaat toegestuurd.

Vrijdag 6 december 2019 - Hotel Van der Valk Utrecht

5e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Met zorg voor uw juridische update

Om het 1e lustrum te vieren van het Jaarcongres Gezondheidsrecht is een gevarieerd (keuze)
programma samengesteld met gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland.
Wat kunt u verwachten?:

Ik ben verhinderd
Annulering is uitsluitend schriftelijk
mogelijk tot drie weken voor dato; na
deze datum is annulering niet meer
mogelijk. U kunt zich echter te allen tijde
laten vervangen door een collega. Bij
tijdige annulering wordt € 75,- exclusief
btw administratiekosten in rekening
gebracht.
Wat is mijn investering?
€ 445,- per persoon excl. btw
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en
(digitaal) documentatiemateriaal.
Abonnees van GZR Updates en
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
€ 395,- per persoon excl. btw
(Uw kortingscode: B00m50GZR19)

Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122 – 3700 AC Zeist
Telefoon: 030-698 4222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl
www.kerckebosch.nl
Uw adresgegevens
Gegevens wijzigen of verwijderen?
Ga naar uw Mijn Kerckebosch account
of geef het door via
mailing@kerckebosch.nl.

• Openingsdebat “Schadevergoeding bij medische fouten: hoe kan het beter?” door prof. dr. Johan
Legemaate van de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Thierry Vansweevelt van de Universiteit Antwerpen
• Aandacht voor no-faultsystemen door dr. Pierre Campbell van MDU London en dr. Wannes Buelens van de
Universiteit Antwerpen
•	Aandacht voor nieuwe wetgeving zoals de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Zorg en dwang (Wzd) en
wijzigingen in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)
• Highlights tuchtrechtspraak en aanpassingen Wet BIG 2019
• Resultaten uit recente (promotie)onderzoeken naar het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling
(Universiteit Leiden) en het zorgvuldig delen van gezondheidsdata in de digitale samenleving
(Rathenau Instituut)
• Goed bestuur en toezicht in de zorg: o.a. stand van zaken Wet Bestuur en Toezicht
• Invloed van internationale wet- en regelgeving, EHRM en EU-recht, op het Nederlandse gezondheidsrecht
• Netwerkorganisaties in de zorg: wat spreek je af?
• Openheid en afhandeling van klachten en geschillen onder de Wkkgz
• Actualiteiten bekostiging, financiering en zorginkoop
• Actualiteiten strafrecht in de zorg
• Slotlezing door biohacker Peter Joosten ‘Biohacking, de maakbare mens’

Dit jaarcongres (academisch niveau)
is bestemd voor juristen bij:

Dagvoorzitter:

• Advocatenkantoren • Zorginstellingen
• Letselschadebureaus • (Medisch) Verzekeraars
• Overige juridisch adviseurs letselschade
• Rechtshulpverleners • Rechterlijke macht

Hoofdredacteur GZR Updates
Universitair docent Gezondheidsrecht,
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor
de Gezondheidszorg Amsterdam

5
(4 juridisch, 1 niet-juridisch)

NIVRE

mr. dr. Rolinka Wijne

5 PE-punten

Meer informatie en aanmelden:

www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

Jaarcongres Gezondheidsrecht
6 december 2019 - Hotel Van der Valk Utrecht

Boeiend en veelzijdig rechtsgebied
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector
van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen
voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van
patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners
en de positie van zorginstellingen, maar ook ten
aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de
kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt
het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig
rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook
civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke
aspecten.

Veel ontwikkelingen
De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het
domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De
rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel
van het congres is om u in één dag op de hoogte te
brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende
thema´s op uw vakgebied.

Stel uw eigen programma samen
Na de plenaire opening worden veertien deelsessies
gegeven waarvan u er vier kunt bijwonen. Zo stelt u uw
eigen programma samen met onderwerpen die voor
uw praktijk het meest relevant zijn. Het jaarcongres
biedt verder volop gelegenheid tot het ontmoeten
van uw vakgenoten en het stellen van vragen aan de
juridisch specialisten vanuit wetenschap, advocatuur
en rechtspraak.Kijk op de congreswebsite voor een
uitgebreide toelichting per deelsessie.

Actuele informatie / Aanmelden
www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

SPREKERS

PROGRAMMA
08.30 - 09.30 Registratie deelnemers, ontvangst koffie
		en thee

Deelsessie 7. Netwerkorganisaties in de zorg:
wat spreek je af?
mr. Tessa van den Ende

09.30 - 09.35 Opening door de dagvoorzitter
mr. dr. Rolinka Wijne

Schadevergoeding bij medische
fouten: hoe kan het beter?
09.35 - 10.15

Een groot verschil is dat België een tweewegensysteem
kent en Nederland niet. Het is moeilijk voor patiënten
om schade vergoed te krijgen. Hoe zou dat beter
kunnen? Een debat over de voors en tegens van de beide
systemen.
prof. dr. Johan Legemaate
prof. dr. Thierry Vansweevelt

Dagvoorzitter
mr. dr. Rolinka Wijne

mr. dr. Wouter Koelewijn (Deelsessie 11)
(Deelsessie 5)

Voornoemd, zie voorzijde

Deelsessie 8. Insights from MDU (Medical
Defense Union)
(deze lezing is in het Engels)
dr. Pierre Campbell
12.50 - 13.45

Lunch

13.45 - 14.45

Ronde III - Deelsessie: 9, 10 of 11

Deelsessie 9. Openheid en afhandeling van
klachten en geschillen onder de Wkkgz

mr. Kees Blankman (Deelsessie 1)

mr. Berber Laarman (Deelsessie 9)

Universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht, Vrije
Universiteit (VU), Amsterdam
Plv.-Bopz-rechter

Onderzoeker, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

dr. Wannes Buelens (Deelsessie 10)

prof. dr. Johan Legemaate

Advocaat, Loyens & Loeff
Academisch medewerker, Universiteit Antwerpen

Hoogleraar Gezondheidsrecht,
Faculteit der Geneeskunde en Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam (UVA)
Voorzitter, Vereniging voor Gezondheidsrecht
Lid van de Gezondheidsraad

Dr. Pierre Campbell (Deelsessie 8)

mr. Ruud van der Mark (Deelsessie 3)

Head of Underwriting
MDU Services Ltd, London, United Kingdom

Advocaat/Partner, KBS Advocaten Utrecht

mr. Mieke de Die (Deelsessie 2)

dr. mr. Anniek de Ruijter (Deelsessie 12)

Advocaat/Partner, Velink & De Die advocaten
Amsterdam
Redacteur GZR Updates

Universitair hoofddocent Europees recht
Research fellow, Amsterdam Centre for European Law and
Governance (ACELG)
Universiteit van Amsterdam

mr. Tessa van den Ende (Deelsessie 7)

mr. dr. Mirjam Sombroek-van Doorm MA

Advocaat/Partner Zorg Nysingh advocaten – notarissen Zwolle,
Lid redactie Gezondheidszorg jurisprudentie, Lid redactie
Zorg en Recht in de Praktijk (ZIP), Docent Grotius Academie
Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht (Governance),
Lid redactie en auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht,
Voorzitter Geschillencommissie Mondzorg

(Deelsessie 4)
Directeur, E.M. Meijers Instituut
Universitair docent Jeugdrecht, Universiteit Leiden

prof. mr. dr. Aart Hendriks (Deelsessie 6)

mr. Mieke Stap (Deelsessie 3)

Hoogleraar Gezondheidsrecht, Universiteit Leiden

Advocaat, KBS Advocaten, Utrecht

Peter Joosten MSc.

prof. dr. Thierry Vansweevelt

mr. Berber Laarman
10.15 - 10.35

Pauze en uiteengaan naar de deelsessies

10.35 - 11.35

Ronde I - Deelsessie: 1, 2, 3 of 4

Deelsessie 10. Het Belgische no-fault
vergoedingssysteem: een evaluatie na acht jaar
dr. Wannes Buelens

Deelsessie 1. De nieuwe Wet verplichte ggz
(Wvggz) en de Wet Zorg en dwang (Wzd)
mr. Kees Blankman

Advocaat Van Benthem & Keulen, Utrecht
Universitair docent Gezondheidszorg, Universiteit van
Amsterdam (UvA)

Deelsessie 11. Actualiteiten bekostiging,
financiering en zorginkoop
mr. dr. Wouter Koelewijn

Deelsessie 2. Highlights tuchtrechtspraak en
aanpassingen Wet BIG 2019

14.45 - 15.05

Pauze en wisseling deelsessies

15.05 - 16.05

Ronde IV - Deelsessie: 12, 13 of 14

mr. Mieke de Die

Deelsessie 3. Goed bestuur en toezicht in de
zorg
mr. Ruud van der Mark
mr. Mieke Stap

Deelsessie 4. Medisch beroepsgeheim en
kindermishandeling: van ‘conflict van plichten’
naar zorgplicht

Deelsessie 12. De impact van EU-recht op
nationaal gezondheidsrecht
dr. mr. Anniek de Ruijter

Deelsessie 13. Actualiteiten strafrecht in de
zorg
mr. Willemien Kastelein

mr. dr. Mirjam Sombroek-van Doorm MA
11.35 - 11.50

Wisseling deelsessies

Deelsessie 14. Zorgvuldig gezondheidsdata
delen in de digitale samenleving: méér dan
alleen privacy

11.50 - 12.50

Ronde II - Deelsessie: 5, 6, 7 of 8

dr. ir. Petra Verhoef

Deelsessie 5. Wijzigingen in de Wet
geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)

16.05 - 16.10

mr. dr. Rolinka Wijne

16.10 - 16.40

Deelsessie 6. EHRM en de invloed op het
gezondheidsrecht

Peter Joosten MSc.

prof. mr. dr. Aart Hendriks

16.40 - 16.45

Terug naar de plenaire zaal

Slotlezing ‘Biohacking, de
maakbare mens’

16.45		

Afsluiting door de dagvoorzitter
Napraten tijdens de borrel met muziek

Biohacker, DIY Futurist

Gewoon hoogleraar Gezondheidsrecht, Universiteit Antwerpen
Voorzitter Antwerp Health Law and Ethics Chair, Universiteit
Antwerpen
Advocaat, Dewallens & partners

mr. Willemien Kastelein (Deelsessie 13)

dr. ir. Petra Verhoef (Deelsessie 14)

Advocaat/Compagnon, Nysingh advocaten - notarissen Zwolle
Hoofdredacteur, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Docent
Grotius Academie Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht
(Kwaliteit van zorg, tuchtrecht), Vice-voorzitter Regionaal
Toetsingscommissie Euthanasie Noord-Holland

Themacoördinator voor technologie van zorg en gezondheid
Rathenau Instituut

