
 

 
 
 

Vergadering Hybride Najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 
Datum vrijdag 4 november 2022 
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, prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes 
2. Mededelingen: Jaarvergadering 2023, vrijdag 14 april 2023 in De Kunsthal in Rotterdam 
    Thema:  ‘De jeugd, de zorg en het recht’, onderverdeeld in zes delen 
    Preadviseurs: mr. dr. drs. M.P. Sombroek-van Doorm en prof. mr. dr. T. Liefaard;  

mr. M.F. van der Mersch; mr. L. Antonides, mr. M.G.E. Grijsbach en mr. G.E. Hilbers;  
mr. dr. V.E.T. Dörenberg; mr. M. Janssen-Witteveen; prof. mr. drs. M.R. Bruning 

3. Ingelaste Bestuursverkiezing       bijlage 1  
4. Oproep mr. C.J. Goudsmitprijs 2023       bijlage 2 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
13.45 – 14.45 uur Thema: ‘Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen’  

 
Inleiders zijn:  

o mr. dr. V.L. (Veelke) Derckx, beleidsadviseur gezondheidsrecht bij de KNMG:   
‘Ongedocumenteerden’ 

 
o dr. M.T. (Marcel) Slockers, huisarts en straatdokter in Rotterdam:  

‘Daklozen’ 
  
14.45 – 15.15 uur korte break  

 
15.15 – 15.45 uur  

 
o mr. dr. E. (Emke) Plomp, senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC, juridisch  

adviseur bij PSYCHOLEX en psychiater bij PsychoCura:  
‘Patiënten met complexe psychiatrische problematiek’  

 
15.45 – 16.55 uur  Discussie (incl. stellingen) o.l.v. voorzitter Brigit Toebes  

mogelijkheid vragen aan inleiders door aanwezigen in de zaal 
 

16.55 uur Sluiting 
    

17.00 – 18.00 uur Borrel na afloop voor aanwezigen 



 

         
               
          bijlage 1 
 
 Bestuursverkiezing 
 
 
 
 

• Ingevolge het door het bestuur opgemaakte rooster van aftreden, is aftredend doch 
      voor een tweede en laatste termijn statutair herkiesbaar (art. 6, lid 2): 
 

 - mr. A. (Anneloes) Rube, secretaris 
 
 
 Het bestuur stelt de ledenvergadering voor dit bestuurslid te herbenoemen. 
 
 
 Tegenkandidaten kunnen worden gesteld op aanbeveling van tenminste vijfentwintig leden. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
                
 
          bijlage 2 
 
 
 
 
Oproep mr. C.J. Goudsmitprijs 2023 
 
Eenmaal in de twee jaar vindt de uitreiking plaats van de door de Vereniging voor Gezondheidsrecht ingestelde  
mr. C.J. Goudsmitprijs, genoemd naar de eerste voorzitter van de Vereniging. Het is een persoonsgebonden 
aanmoediging tot het op goed niveau (blijven) publiceren op het gebied van het Nederlands gezondheidsrecht.  
 
De mr. C.J. Goudsmit-prijs 2023 zal worden uitgereikt tijdens de VGR-jaarvergadering van 14 april 2023.  
Deze prijs zal door een jury, onder voorzitterschap van mr. M.F. (Melita) van der Mersch, worden toegekend aan een 
auteur van een (of meer) publicatie(s) over het Nederlands gezondheidsrecht die in de periode van 1 januari 2021 
tm 31 december 2022 is (zijn) of zal (zullen) worden gepubliceerd. Een in een andere taal in een buitenlands tijdschrift 
door een Nederlander geschreven artikel kan dus bijvoorbeeld ook bekroond worden. De prijswinnaar ontvangt als prijs  
een bedrag van € 1.500, --. 
 
Het bestuur van de VGR heeft tot leden van de jury voor de toekenning van de mr. C.J. Goudsmitprijs 2023 benoemd: 
 
- mr. M.F. (Melita) van der Mersch, voorzitter 
- mr. dr. R.M. (Roland) Bertens 
- mr. dr. R.L. (Rianne) Herregodts. 
 
Het bestuur nodigt auteurs van harte uit om mee te dingen naar deze prijs, door uiterlijk 31 december 2022  
een of meer publicaties op naam te mailen aan het VGR-secretariaat: vgr@vereniginggezondheidsrecht.nl. 
 
Het 'Reglement voor de mr. C.J. Goudsmitprijs' staat op de VGR-website: vereniginggezondheidsrecht.nl/goudsmitprijs 
en is ook te verkrijgen bij het secretariaat van de VGR (e-mail: vgr@vereniginggezondheidsrecht.nl,  
tel.nr. 088 – 440 42 43 (ma tm do)). 
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