
 
 

 

Vergadering Hybride Najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 
Datum vrijdag 19 november 2021 
Tijd 13.30 – + 16.15 uur (ontvangst fysieke deelnemers vanaf  

13.00 uur / livestreamdeelnemers kunnen vanaf 13.15 uur 
inloggen in wachtkamer via digitaal ontvangen link, GEEN 
wachtwoord)  

Locatie Ionazaal van het Cultuur- en Congrescentrum Antropia,  
Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen 
(navigeer naar: Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13, P&R 
Driebergen Zeist) 

  
 
13.30 uur – + 13.45 uur Huishoudelijk gedeelte  

 
1. Opening door de voorzitter van de VGR, prof. mr. J.G. (Jaap) Sijmons 

 
2. Mededelingen: 
- Jaarvergadering 2022, vrijdag 1 april 2022 

Locatie:  Koningin Maximazaal, Kon. Instituut v Tropen, Amsterdam 
Thema: ‘Samenwerking in een complex zorgveld’, 3 delen 
Preadviseurs: mr. M.R.D. (Margriet) Crijns / mr. R. (Rozemarijn) Hagendoorn /  

mr. L.G.J. (Laurens) van Wijck;  
mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne;   
mr. dr. W.I. (Wouter) Koelewijn 

Coreferenten: nog nader te benoemen 
 
- Oproep VGR Scriptieprijs 2022  NIEUW!    (bijlage) 

 
13.45 – 15.00 uur Thema: ‘Euthanasie voor kwetsbare groepen’  

(polls bij ingebrachte stellingen) 
Inleiders zijn:  

o mr. dr. J.H.H.M. (Jo) Dorscheidt, universitair docent gezondheidsrecht Faculteiten 
Rechtsgeleerdheid en Medische Wetenschappen UMCG:  
‘Euthanasie bij minderjarigen: terecht begrensd?’ 

 
o S.M.P. (Sisco) van Veen, ouderenpsychiater bij GGZ inGeest en promovendus bij het 

Amsterdam UMC:  
‘De kunst van het opgeven: een verhaal over euthanasie in de psychiatrie’ 

 
o mr. J. (Josine) Janson, advocaat gezondheidsrecht Teekens Karstens Advocaten 

Notarissen te Leiden:  
‘Euthanasie bij dementie: rechtsontwikkeling en discussie’ 

  
15.00 – 15.15 uur korte break  

 
15.15 – 16.15 uur  Discussie o.l.v. voorzitter Jaap Sijmons / mogelijkheid  

(chat)vragen aan inleiders  
 

16.15 uur Sluiting 
    

16.15 – 17.00 uur Borrel na afloop voor aanwezigen 



 
         

               

          BIJLAGE    
 

 

 

Informatie over VGR Scriptieprijs 2022 

 

 

In mei 2021 heeft het bestuur besloten om iedere twee jaar een Scriptieprijs ter grootte van € 500, --  uit te loven. De 

prijs is bedoeld ter aanmoediging en stimulering van de kwaliteit en originaliteit van masterscripties op het terrein van 

het gezondheidsrecht. De prijs wordt door een jury toegekend aan de auteur van een masterscriptie over het 

gezondheidsrecht, die in een vastgestelde periode van twee jaar is geschreven en in definitieve vorm is beoordeeld 

namens de universiteit. 

 

Indien de kwaliteit van de inzendingen daartoe aanleiding geeft, kan de jury ervoor kiezen een eervolle vermelding toe te 

kennen aan een tweede masterscriptie. 

 

Voor de VGR Scriptieprijs 2022 komen in aanmerking masterscripties die gepubliceerd zijn en in definitieve vorm zijn 

beoordeeld namens de universiteit in de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021.  

 

Het staat een ieder (d.w.z. ook de auteur, scriptiebegeleider, of bijv. medestudent) vrij een masterscriptie in te zenden 

voor mededinging. Inzending dient vergezeld te gaan van een motivering van maximaal 250 woorden waarom de 

inzender meent dat de desbetreffende scriptie voor de prijs in aanmerking dient te komen 

 

Tijdens de jaarvergadering van 1 april 2022 wordt de prijswinnaar van de VGR Scriptieprijs 2022 bekendgemaakt. De 

prijswinnaar ontvangt een bedrag van € 500, --. 

 

De jury is dezelfde als de jury van de mr. C.J. Goudsmitprijs. Dit betekent dat deze jury in het jaar nadat zij de jurering 

voor de Goudsmitprijs heeft verricht, ook zorg zal dragen voor de beoordeling voor het uitreiken van de Scriptieprijs. 

Een jurylid dat de auteur van de scriptie heeft begeleid, verschoont zich voor de beoordeling van de desbetreffende 

scriptie.  

 

Het bestuur van de VGR heeft tot leden van de jury voor de toekenning van de mr. C.J. Goudsmit-prijs 2021, 

en dus ook voor de VGR Scriptieprijs 2022, benoemd: 

 

- prof. mr. B.C.A. (Brigit) Toebes, voorzitter 

- mr. dr. E. (Emke) Plomp 

- mr. dr. M. (Menno) Mostert. 

 

Het bestuur nodigt auteurs van harte uit om mee te dingen naar deze prijs, door uiterlijk 31 december 2021 een 

masterscriptie op naam met motivering te mailen aan het VGR-secretariaat: vgr@fed.knmg.nl. 

 

Het 'Reglement voor de VGR Scriptieprijs' staat op de VGR-website Scriptieprijs - Vereniging voor Gezondheidsrecht 

(vereniginggezondheidsrecht.nl), en is ook te verkrijgen bij het secretariaat van de VGR (e-mail: vgr@fed.knmg.nl). 

 

De naam van de winnaar van de VGR Scriptieprijs en (indien van toepassing) de naam van degene die een eervolle 

vermelding heeft gekregen, worden gepubliceerd op de website van de VGR en de LinkedIn-pagina van de VGR, 

waarbij een link naar de inhoud van de scriptie(s) wordt opgenomen. 
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