
                                       
   

            

             

 

Jaarverslag 2021 Vereniging voor Gezondheidsrecht      

Op 9 april 2021 vindt de jaarvergadering van de Vereniging plaats. Vanwege de situatie rondom 
COVID-19 vindt deze vergadering plaats in de studio van First Impressions in Tilburg, enkel in de 
aanwezigheid van de preadviseurs, coreferenten en het bestuur. De overige leden van de vereniging 
kunnen digitaal deelnemen aan de vergadering via een livestream. Door het digitale karakter van de 
vergadering is het programma ingekort. Het huishoudelijk gedeelte wordt geopend door de voorzitter. 
Na de opening en enkele mededelingen wordt conform de agenda het jaarverslag 2020 besproken. De 
Algemene Ledenvergadering keurt het jaarverslag via een digitale stemming goed en stelt het daarmee 
vast. Vervolgens worden de financiële jaarstukken besproken. De kascommissie heeft de financiële 
administratie over het boekjaar 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. Op grond daarvan stelt het 
bestuur van de Algemene Ledenvergadering voor om het beleid van de penningmeester over 2020 goed 
te keuren en hem van verdere verantwoording te ontheffen. De vergadering gaat daarmee akkoord. De 
kascommissie bestond dit jaar uit mr. S. Tempel en mr. M. Crijns. De kascommissie wordt bedankt en 
gedechargeerd. Het bestuur stelt voor mr. S. Tempel en mr. L.F. Brakel voor te dragen als leden van de 
kascommissie voor het komende jaar. De vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter stelt 
vervolgens voor de begroting 2021 goed te keuren en het bestuur te machtigen voor het jaar 2021 uit te 
gaan van deze begroting. De leden gaan akkoord. De Algemene Ledenvergadering gaat vervolgens 
akkoord met de herbenoemingen mr. M. Slijper (penningmeester). Mr. A.C. de Die is aftredend, de 
Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van mr. M. van der Mersch. Voorts vindt 
de uitreiking plaats van de Goudsmitprijs aan mr. dr. Roland Bertens voor zijn proefschrift “Liberal 
Solidarity. Guaranteeing Access to Dutch Health Care Under the Banner of Private Initiative, 1848-
2015”. De Goudsmitprijs, deze keer uitgereikt door prof. mr. Brigit Toebes, is een persoonsgebonden 
aanmoediging tot het op goed niveau (blijven) publiceren op het gebied van het Nederlands 
gezondheidsrecht. Het huishoudelijke gedeelte wordt afgesloten met de uitreiking van de derde Roscam 
Abbingpenning, een prijs van verdienste. em. prof. mr. Joep Hubben mag, na een laudatio uitgesproken 
door mr. dr. Wouter Koelewijn, de penning in ontvangst nemen vanwege zijn jarenlange toewijding aan 
het gezondheidsrecht.  
 
Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte volgt het themagedeelte. Het themagedeelte van de 
jaarvergadering 2021 is gewijd aan een preadvies getiteld ‘Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de 
COVID-19-pandemie’, uitgebracht door veertien preadviseurs onderverdeeld in negen hoofdstukken. 
De preadviseurs behandelen de volgende onderwerpen: prof. mr. dr. J.G. (Jaap) Sijmons ‘Woord 
Vooraf’, N.V. (Nikita) Alexandrov LLM MSc, arts verzekeringsgeneeskunde en drs. J.A.R. (Jaap) 
Koot, arts MBA ‘De COVID-19-pandemie: een beknopt overzicht van de feiten’, prof. dr. A.C. (Aart) 
Hendriks en prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes, ‘Gezondheidsrecht in tijdens van crisis: de COVID-
19-pandemie’, em. prof. mr. J.C.J. (Jos) Dute ‘De Wet publieke gezondheid als instrument voor de 
bestrijding van de COVID-19-epidemie’, prof. dr. S. (Suzanne) van de Vathorst en mr. A.C. (Mieke) 
de Die ‘Patiëntenrechten in tijden van corona’, mr. dr. B.J.M. (Brenda) Frederiks en mr. S.M. (Sofie) 
Steen ‘Gezondheidsrechtelijk perspectief: rechten van cliënten in de ouderenzorg en verstandelijk 
gehandicaptenzorg tijdens de COVID-19-pandemie’, prof. dr. I.P. (Ian) Leistikow en mr. M.E. 
(Mirna) Oosting ‘Schuivende waarden en normen tijdens COVID-19-uitbraak; wat was de impact op 
het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?’, mr. drs. J.J. (Joris) Rijken ‘COVID-19 en 
de organisatie van de zorg’, prof. dr. W.N.J. (Wim) Groot) ‘De prijs van corona’. Gedurende het 
themadeel vinden er verschillende paneldiscussies plaats tussen de preadviseurs aan de hand van 
chatvragen ingebracht door leden. 

 



 

 

Dit jaar vindt de najaarsvergadering hybride plaats op 19 november 2021 in Cultuur- en 
Congrescentrum Antropia in Driebergen. De vergadering wordt geopend door de voorzitter, waarna 
vervolgens Rineke van Baal wordt benoemd tot lid van verdienste vanwege haar jarenlange inzet en 
toewijding aan de Vereniging. Mw. van Baal voert al 25 jaar het secretariaat van de Vereniging. Zij 
wordt toegesproken door oud-bestuurslid mr. Diederik van Meersbergen. Hierna vangt het 
themagedeelte van de vergadering aan. Het thema is ‘Euthanasie voor kwetsbare groepen’. De eerste 
inleiding van mr. dr. J.H.H.M. (Jo) Dorscheidt, universitair docent gezondheidsrecht, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen heeft als titel  ‘Euthanasie bij minderjarigen: terecht 
begrensd? De tweede inleiding wordt verzorgd door S.M.P. (Sisco) van Veen, ouderenpsychiater bij 
GGZ inGeest en promovendus bij het Amsterdam UMC, en draagt de titel ‘De kunst van het opgeven: 
een verhaal over euthanasie in de psychiatrie’. De laatste inleiding is van mr. J. (Josine) Janson, 
advocaat gezondheidsrecht Teekens Karstens Advocaten Notarissen te Leiden met als titel 
‘Euthanasie bij dementie: rechtsontwikkeling en discussie’. Een verslag van de najaarsvergadering 
wordt geschreven door mr. J (Julie) Eijpe, advocaat, Nysingh advocaten-notarissen Utrecht. 
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