
Vrijdag 4 december 2020 - NBC Nieuwegein

Jaarcongres 
Gezondheidsrecht
Datum
Vrijdag 4 december 2020

Locatie
Vanwege de 1,5 m. omstandigheden 
vindt het congres dit jaar plaats bij: 
NBC Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Telefoonnummer: 030 602 6900

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 aanmel-
ding sturen wij u een bevestiging van 
uw deelname en een (digitale)factuur; 
ongeveer tien dagen voor dato ontvangt 
u uw  inschrijvingsbewijs en een routebe-
schrijving.

Accreditatie
• NOvA 5 PO-punten, 4 juridisch en 1 niet-juridisch
• NIVRE in aanvraag

Alle deelnemers krijgen kort na de bijeenkomst een digitaal 
deelnamecertificaat toegestuurd.

Actuele informatie / Aanmelden    www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

GRATIS bij uw inschrijving: 
een maand lang toegang tot 
GZR Updates gezondheidsrecht

GZR Updates (Boom Juridisch) biedt een 
helder overzicht van de nieuwste uitspraken 
op het gebied van gezondheidsrecht. Deze 
uitspraken worden voor u samengevat en 
van commentaar voorzien door een keur aan 
experts uit wetenschap en praktijk. 
Hoofdredacteur is mr. dr. Rolinka Wijne.
Via het Updates-portal zijn de uitspraken 
doorzoekbaar. Daarnaast ontvangt u twee-
wekelijks een attendering om continu bij te 
blijven.

Bent u nog geen abonnee? Dan krijgt u als 
deelnemer aan het congres een maand lang 
gratis toegang tot GZR Updates. Na deze 
maand zal Boom Juridisch contact met u 
opnemen met een speciaal aanbod.

Ook interessant voor u:

Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht 

Wij verwijzen u graag naar de 
website van Boom Juridische 
uitgevers: www.bju.nl.

6e Jaarcongres Gezondheidsrecht
Met zorg voor uw juridische update

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

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

Voor het 6e Jaarcongres Gezondheidsrecht is een gevarieerd programma samengesteld van 
terugkerende en nieuwe onderwerpen.

Wat kunt u verwachten:
• Nieuwe coronavirussen: driemaal is scheepsrecht
• Eén jaar ervaring met de Wvggz en Wzd vanuit verschillende perspectieven belicht
• De nieuwe Verordening medische hulpmiddelen (MDR) en de implementatie ervan in Nederland
• Highlights tuchtrechtspraak 
• Goed bestuur en toezicht in de zorg: actualiteiten 
• Ontwikkelingen medische aansprakelijkheid
• Actualiteiten zorgbekostiging, zorginkoop & gevolgen Covid-19
• Transitie van de zorg: de juiste zorg op de juiste plek anno 2020!
• Terugblikken op Covid-19
• Actualiteiten zorgbekostiging en zorgcontractering 
• De Wet medisch wetenschappelijk onderzoek
• Actualiteiten strafrecht in de zorg 
• Privacy en gegevensuitwisseling
• Live muziek documentaire Mondo Leone “Free Hugs”

Dit jaarcongres wordt georganiseerd door GZR Updates Gezondheidsrecht in samenwerking met 
Studiecentrum Kerckebosch.

mr. dr. Rolinka Wijne
Hoofdredacteur GZR Updates 
Universitair docent 
Gezondheidsrecht, Universiteit van 
Amsterdam (UvA)

Dagvoorzitter en spreker:

Meer informatie en aanmelden:
www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

NIVRE in aanvraag

5

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?
€  495,- 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: B00m100GZR20)

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.

Volg ons ook op twitter!  @KKBgzrecht  #GZR20

(4 juridisch, 1 niet-juridisch)

SPREKERS

Veilige deelname:
Wij dragen er zorg voor dat u veilig 
kennis kunt opdoen en kunt netwerken:
• De locatie werkt volgens de Covid-19 

normen die zijn vastgesteld door de 
overheid

• Gespreid parkeren
• Aparte in- en uitgang
• Eenzijdige looproutes
• Maximaal aantal deelnemers in een 

ruimte
• Ruime seating, dus zitplaatsen zijn 

minimaal 1,5 meter uit elkaar
• Handen wassen/handgel: voldoende 

punten aanwezig
• Verantwoorde manier van serveren 

eten en drinken
• Veiligheidsinstructies op schermen
• Alleen deelnemers zonder gezond-

heidsklachten worden toegelaten. 
Controle is op basis van advies van de 
overheid/RIVM.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp? 
Stuur een mail naar 
klantenservice@kerckebosch.nl

mr. Jurriaan Verduijn (Deelsessie 4)
Advocaat/Partner, KBS Advocaten, Utrecht

mr. Albert Vermaas (Deelsessie 14)
Hoofd Juridische Zaken, Raad van Bestuur 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

mr. Erik Vollebregt (Deelsessie 2)
Advocaat, Axon Lawyers, Amsterdam

prof. dr. Hans Zaaijer, arts-microbioloog 
Hoogleraar bloedoverdraagbare Infecties aan de UvA
Werkzaam bij Sanquin Bloedvoorziening 
(afd. Bloedoverdraagbare Infecties) en bij AUMC 
(afd. Klinische Virologie)

mr. Danielle Zwartjens (Deelsessie 15)
Advocaat, Nysingh advocaten – notarissen, Utrecht
Gespecialiseerd LSA
Medeauteur AA-KwartaalSignaal Gezondheidsrecht

PROOF



mr. dr. Wouter Koelewijn (Deelsessie 12)
Advocaat/Partner gezondheidszorg, Van Benthem & Keulen, 
Utrecht
Universitair docent gezondheidsrecht, Universiteit van 
Amsterdam (UvA)
Lid Raad van Toezicht Kraamzorg De Waarden

mr. dr. Corrette Ploem (Deelsessie 14)
Universitair hoofddocent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC 
Jurist-lid, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO)

Jaarcongres Gezondheidsrecht

4 december 2020 - NBC Nieuwegein

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 rechtshand-
having, 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 zestien deelsessies gege-
ven waarvan u er vier kunt bijwonen. Zo stelt u uw eigen 
programma samen van 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.

PROGRAMMA
08.30 - 09.30 Registratie deelnemers, ontvangst koffie 
en thee

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

09.35 - 10.15 Nieuwe coronavirussen: 
driemaal is scheepsrecht
prof. dr. Hans Zaaijer, arts-microbioloog 
Hoogleraar in microbiologie en infectieziekten, 
Amsterdam UMC
Werkzaam bij Sanquin Bloedvoorziening (afd. 
Bloedoverdraagbare Infecties) en bij AUMC (afd. 
Klinische Virologie)

10.15 - 10.35 Pauze en uiteengaan naar de deelsessies

10.35 - 11.35 Ronde I - Deelsessie: 1, 2, 3 of 4 

Deelsessie 1. Eén jaar Wet zorg en dwang (Wzd) 
vanuit het perspectief van de rechter
mr. Kees Blankman 

Deelsessie 2. De nieuwe Verordening medische 
hulpmiddelen (MDR) en de implementatie ervan in 
Nederland
mr. Erik Vollebregt

Deelsessie 3. Highlights tuchtrechtspraak 
mr. Mieke de Die 

Deelsessie 4. Goed bestuur en toezicht in de zorg: 
actualiteiten
mr. Mieke Stap en mr. Jurriaan Verduijn

11.35 - 11.50 Wisseling deelsessies

11.50 - 12.50 Ronde II - Deelsessie: 5, 6, 7 of 8

Deelsessie 5. Eén jaar Wet verplichte ggz (Wvggz) 
vanuit het perspectief van de rechter
prof. mr. dr. Aart Hendriks

Deelsessie 6. Eén jaar Wet zorg en dwang 
(Wzd) vanuit het perspectief van de nieuwe 
cliëntvertrouwenspersoon
mr. Sofie Steen

Deelsessie 7. Ontwikkelingen medische 
aansprakelijkheid
mr. dr. Rolinka Wijne 

Deelsessie 8. Transitie van de zorg: de juiste zorg 
op de juiste plek anno 2020!
mr. Tessa van den Ende

prof. mr. dr. Aart Hendriks (Deelsessie 5)
Hoogleraar Gezondheidsrecht, Universiteit Leiden

mr. dr. Theo Hooghiemstra (Deelsessie 16)
Directeur/partner, Hooghiemstra & Partners
Expert-bestuurder van MedMij

mr. Mieke de Die (Deelsessie 3)
Advocaat/Partner, Velink & De Die advocaten
Amsterdam
Redacteur GZR Updates

mr. Kees Blankman (Deelsessie 1)
Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen 
en meerderjarigen met beperkingen
Vrije Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Gelderland

mr. Willemien Kastelein (Deelsessie 15)
Advocaat/Compagnon, Nysingh advocaten – notarissen, Utrecht
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Docent Grotius Academie Specialisatieopleiding 
Gezondheidsrecht (Kwaliteit van zorg, tuchtrecht)
Vicevoorzitter Regionaal Toetsingscommissie Euthanasie 
Noord-Holland 

mr. Tessa van den Ende (Deelsessie 8)
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

mr. Mieke Stap (Deelsessie 4)
Advocaat, KBS Advocaten, Utrecht

Dagvoorzitter en spreker
mr. dr. Rolinka Wijne (Deelsessie 7)
Hoofdredacteur GZR Updates 
Universitair docent Gezondheidsrecht, Universiteit van 
Amsterdam (UvA)
Lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
Amsterdam
Rechtsgeleerde, Beoordelingscommissie LZA/LP
Voorzitter Geschilleninstantie Verloskunde
Docent Grotius Academie Specialisatieopleiding 
Gezondheidsrecht (Medische aansprakelijkheid)

Actuele informatie / Aanmelden 

www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

prof. dr. Johan Legemaate (Deelsessie 11)
Hoogleraar Gezondheidsrecht
Faculteit der Geneeskunde en Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit van Amsterdam
Voorzitter, Vereniging voor Gezondheidsrecht
Lid van de Gezondheidsraad

12.50 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.45 Ronde III - Deelsessie: 9, 10, 11 of 12

Deelsessie 9. Eén jaar Wet verplichte ggz (Wvggz) 
vanuit het perspectief van de psychiater
mr. dr. Emke Plomp

Deelsessie 10. Eén jaar Wet zorg en dwang 
(Wzd) vanuit het perspectief van de specialist 
ouderengeneeskunde
mr. Robert Helle
  
Deelsessie 11. Terugblikken op Covid-19
prof. dr. Johan Legemaate

Deelsessie 12. Actualiteiten zorgbekostiging, 
zorginkoop & gevolgen Covid-19
mr. dr. Wouter Koelewijn en 
mr. drs. Joris Rijken

14.45 - 15.05 Pauze en wisseling deelsessies

15.05 - 16.05 Ronde IV - Deelsessie: 13, 14, 15 of 16

Deelsessie 13. Eén jaar Wet verplichte ggz (Wvggz) 
vanuit het perspectief van de klachtencommissie
mr. Coen Verberne

Deelsessie 14. De Wet medisch wetenschappelijk 
onderzoek
mr. dr. Corrette Ploem en mr. Albert Vermaas

Deelsessie 15. Actualiteiten strafrecht in de zorg 
mr. Willemien Kastelein en mr. Daniëlle Zwartjens

Deelsessie 16. Privacy en gegevensuitwisseling
mr. dr. Theo Hooghiemstra

16.05 - 16.10 Terug naar de plenaire zaal

16.10 - 16.40 Live muziek documentaire Mondo 
Leone “Free Hugs”
Verslag van een zoektocht naar de bedenker van de Free 
Hugs-beweging. Deze inmiddels wereldwijde beweging blijkt 
te zijn ontstaan uit diepe eenzaamheid en depressie. 
Over het belang van elkaar aanraken (juist nu…). 
Leon Giesen
Filmmaker, muzikant en verhalenverteller, 
Mondo Leone

16.40 - 16.45 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.45  Napraten tijdens de borrel met muziek

mr. Sofie Steen (Deelsessie 6)
Advocaat, Holla Advocaten
Lid Redactie Journaal Ggz en recht
Redacteur GZR Updates

mr. Coen Verberne (Deelsessie 13)
Advocaat/partner, Holla advocaten
Voorzitter, Regionale Klachtencommissie Wvggz Reinier van 
Arkel/GGZ Oost-Brabant
Voorzitter, Regionale Toetsingscommissie Euthanasie Overijssel, 
Gelderland, Utrecht en Flevoland
Redacteur GZR Updates

SPREKERS

Leon Giesen 
Filmmaker, muzikant en verhalenverteller
Mondo Leone

Foto: Angeline Swinkels

mr. Robert Helle (Deelsessie 10)
Specialist ouderengeneeskunde/eerste geneeskundige, 
Viva!zorggroep
Gezondheidsrechtjurist, Helle – Juridisch Medisch Advies
Specialist ouderengeneeskunde/wilsbekwaamheidsverklaringen, 
Medeso

mr. drs. Joris Rijken (Deelsessie 12)
Advocaat/Partner, AKD
Lid redactie Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Docent Grotius Academie Specialisatieopleiding 
Gezondheidsrecht (Zorgstelsel en verzekering)
Lid Gezondheidsraad (Commissie voor Ethiek en Recht)

mr. dr. Emke Plomp (Deelsessie 9)
Psychiater, Altrecht Acute Psychiatrie 
Gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX, 
gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing


