
 

 

 
 

 
 

Vergadering (Hybride) Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 
Datum vrijdag 8 april 2022 
Tijd 13.30 – + 17.00 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 – + 14.00 uur Huishoudelijk gedeelte  

   
1. Opening door de voorzitter, prof. mr. dr. J.G. (Jaap) Sijmons 
2. Mededelingen (programma 2022/voorjaar 2023) 
3. Goedkeuring jaarverslag 2021 (secretaris)         
4. Goedkeuring financiële jaarstukken (penningmeester)    
 Decharge kascommissie  

Vaststelling nieuwe kascommissie       

5. Uitreiking 4e Roscam Abbingpenning 
6. Uitreiking VGR Scriptieprijs 2022 
7. Bestuursverkiezing       
8. Voorzittersverkiezing       

9. Overhandiging voorzittershamer  
  

 circa 14.00 uur Themagedeelte (o.l.v. prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes) 
 

 VGR-preadvies 2022  ‘Samenwerking in een complex zorgveld’: 
 

- deel 1: Juridische vormgeving samenwerkingsverbanden: patiëntenrechten, entiteiten en 
governance, medezeggenschap, mededinging en aanbesteding door 
mr. M.R.D. (Margriet) Crijns, mr. R. (Rozemarijn) Hagendoorn en 
mr. drs. L.G.J.M. (Laurens) van Wijck, allen zijn bedrijfsjurist bij Universitair Medisch  
Centrum Utrecht 
Coreferent: prof. mr. dr. J. (Johan) Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht 
AmsterdamUMC/Universiteit van Amsterdam 

- deel 2: Het binnenste buitenziekenhuis door 
      mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne, universitair docent Universiteit van Amsterdam; medewerker 
      wetenschappelijk bureau Holla advocaten, lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de  
      Gezondheidszorg en rechtsgeleerde plv. bij de Commissie LZA/LP 
      Coreferent: prof. dr. ir. R. (Roland) Friele, adjunct-directeur NIVEL, bijzonder hoogleraar  
      TRANZO TiU 

- deel 3: Samenwerking en bekostiging van de zorg door  
mr. dr. W.I. (Wouter) Koelewijn en mr. B.A. (Bas) van Schelven. Wouter Koelewijn is universitair 
docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast evenals Bas van 
Schelven advocaat gezondheidszorg bij Van Benthem & Keulen te Utrecht 

      Coreferent: mr. drs. K.D. (Klaas) Meersma, advocaat en partner bij AKD Advocaten & Notarissen 
 
 

14.00 – 14.10 uur Pitch /stelling /poll - mogelijkheid (chat)vragen door alle preadviseurs van deel 1 
 
14.10 – 14.25 uur Coreferaat prof. mr. dr. J.(Johan) Legemaate 

    
 



 

 

 
 
14.25 – 14.40 uur Plenaire discussie met preadviseurs deel 1 en coreferent / (chat)vragen), stelling / poll 
 
14.40 – 14.50 uur Pitch /stelling /poll - mogelijkheid (chat)vragen door preadviseur over deel 2 

 
14.50 – 15.15 uur  Korte Break  

 
15.15 – 15.30 uur Coreferaat door prof. dr. ir. R. (Roland) Friele 
 
15.30 – 15.45 uur Plenaire discussie met preadviseur deel 2 en coreferent / (chat)vragen), stelling / poll 
 
15.45 – 15.55 uur Pitch /stelling/poll - mogelijkheid (chat)vragen door beide preadviseurs van deel 3 
 
15.55 – 16.10 uur Coreferaat door mr.drs. K.D. (Klaas) Meersma 
 
16.10 – 16.25 uur Plenaire discussie met preadviseurs deel 3 en coreferent / (chat)vragen), stelling / poll 
 
16.25 – 17.00 uur Plenaire discussie met alle preadviseurs  en coreferenten o.l.v. Brigit Toebes (mogelijkheid 

chatvragen)  

 
 

17.00 uur Sluiting 
    

17.00 – 18.00 uur Borrel na afloop voor aanwezigen 


