
 

         
         
 
      
Vergadering Jaarvergadering 2017 Vereniging voor Gezondheidsrecht 
Datum vrijdag 31 maart 2017 
Tijd 10.00 – + 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)  
Locatie Media Plaza, Polarzaal, Jaarbeurs te Utrecht 
 
 

 9.30  – 10.00 uur  Ontvangst 
 

10.00 – 10.30 uur Huishoudelijk gedeelte 
 

1. Opening door de voorzitter, prof. mr. J.G. Sijmons 
 

2. Mededelingen 

• Najaarsvergadering 2017, vrijdagmiddag 3 november 2017 
Locatie  Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht 

  

• Lustrumjaarvergadering 2018, 20 april 2018 
Locatie  nog nader vast te stellen 
 

3. Goedkeuring jaarverslag 2016        
          

4. Goedkeuring financiële jaarstukken 
 
 Aanbiedingsbrief penningmeester met:      

• jaarrekening 2016 en toelichting      

• begroting 2017         

• verklaring kascommissie boekjaar 2016 
 
Decharge kascommissie 
Vaststelling nieuwe kascommissie 
(benoeming: mr. L.A. Rosingh en mr. L. Homan)      
 

5. Bestuursverkiezing         
 

6. mr. C.J. Goudsmitprijs 2017 
De Goudsmitprijs 2017 is niet toegekend.  
Wel is er een eervolle vermelding voor mr.drs. G.H. (Geurt Henk) Spruyt voor de 
publicatie van zijn scriptie ‘Politicians and Epidemics in the Bible Belt’, Utrecht Law 
Review, 12(2), p.114-126, 2016 
 

7. Sluiting huishoudelijke gedeelte 
 

 
10.30 – 11.00 uur  Jaarrede door prof.mr. J.G. Sijmons, voorzitter  
                    

http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/Jaarverslag%202016.pdf
https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.349/
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/0.1%20Jaarrede%20voorzitter.pdf


circa 10.50 uur TED talk Siemens (Bas Idzenga) 
 

circa 11.00 uur  aanvang Themagedeelte  
    o.l.v. prof.mr. J.G. Sijmons, voorzitter VGR 
 
VGR-preadvies 2017 : ‘Big data in de zorg’: 
 

• deel 1: ‘Gegevenszee en het privacybegrip’ 

- ‘Wat is big data?’ door L. (Leo) Ottes, arts, senior adviseur bij de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving 

- ‘Big data en privacy. Luctor et emergo?’  door mr. P.M. (Peter) Kits, partner 
IP/IT & Privacy bij Deloitte Legal te Amsterdam 

-  coreferent: prof. dr. A.L. (Annelien)  Bredenoord, associate professor 
medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 

• deel 2: ‘Controle en toezicht op gebruik van big data‘ 

- ‘Privacyrisico’s en -waarborgen bij het gebruik van big data tegen 
zorgfraude: een verkenning’ door  prof. mr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne, 
hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en 
advocaat en partner bij Brinkhof NV te Amsterdam en door mr. dr. drs. W.A.M. 
(Wilfred) Steenbruggen, advocaat in technologie, media en telecommunicatie 
(TMT) en gezondheidszorg & life sciences bij Leijnse Artz advocaten te 
Rotterdam  

- coreferent: mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen, vice voorzitter Autoriteit  
Persoonsgegevens 
 

• deel 3: ‘Big data en zorginstellingen’ 

- ‘Big data voor een lerend zorgsysteem’ door mr. E.B. (Evert-Ben) van Veen, 
senior adviseur bij en directeur van MedLawconsult te Den Haag en de MLC 
Foundation te Den Haag 

- ‘De juridische uitdagingen voor een zorginstelling bij big data’ door  
mr. T.G. (Tinga) Kleefman, bedrijfsjurist IE, ICT en Privacy bij het UMC Utrecht 

- coreferent: mr. drs. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra, principal consultant bij PBLQ 

-  

• deel 4: ‘Big data en wetenschappelijk onderzoek’ 

- ‘Big data en open science’ door prof. dr. F. (Frank) Miedema, decaan en  
vice voorzitter Raad van Bestuur UMC  Utrecht en is één van de initiatiefnemers 
van Science in Transition 

- ‘Big data, medisch-wetenschappelijk onderzoek en gegevensbescherming’ 
door mr. M. (Menno) Mostert, docent gezondheidsrecht en promovendus  bij de 
afdeling Medical Humanities van het Julius Centrum, UMC Utrecht 

- coreferent: dr. mr. M.C. (Corrette) Ploem, wetenschappelijk onderzoeker en 
docent gezondheidsrecht bij het Amsterdam Medisch Centrum 

 

11.00 - 12.30 uur Delen 1 en 2: 
11.00 – 11.15 uur preadviseurs deel 1:  Ottes en Kits  
11.15 – 11.30 uur coreferaat deel 1: Bredenoord 
 

Video Jeroen Tas van Philips 
 

11.30 – 11.45 uur preadviseurs deel 2: Zwenne en Steenbruggen 
   11.45 – 12.00 uur coreferaat deel 2: Tomesen  

 
   12.00 – 12.30 uur discussie 

http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/0.2%20Idzenga.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/1.1%20Ottes.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/2.0%20Zwenne%20&%20Steenbruggen.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/2.0%20Zwenne%20&%20Steenbruggen.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/3.1%20vanVeen.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/3.2%20Kleefman.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/3.3%20Hooghiemstra.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/4.2%20Mostert.pdf
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/4.3.%20Ploem.pdf
https://youtu.be/ij4hq9viKEk


 
circa 12.30 – 13.30 uur  Lunch 
 
Video Huffington Post 
 
13.30 – 15.00 uur Delen 3 en 4: 

13.30 – 13.45 uur preadviseurs deel 3:  Van Veen en Kleefman  
13.45 – 14.00 uur coreferaat deel 3: Hooghiemstra 

 
14.00 – 14.15 uur preadviseurs deel 4: Miedema en Mostert 
14.15 – 14.30 uur coreferaat deel 4: Ploem  

 
   14.30 – 15.00 uur discussie 
 
 
circa 15.00 – 15.30 uur Pauze 
 
 
15.30 – 16.00 uur Lezing door prof. mr. A.R. (Arno) Lodder, hoogleraar 

Internetrecht aan de VU en counsel bij SOLV advocaten te 
Amsterdam 
(bekijk ook het blogje van prof. mr. A.R. (Arno) Lodder) 

 
16.00 – 17.00 uur  Afrondende discussie  
 
 
Sluiting + 17.00 uur  Borrel, aangeboden door het bestuur   

https://www.youtube.com/watch?v=_mXrZEIpNMw
http://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/uploads/vergaderingen/2017/jaarvergadering/5.0%20Lodder.pdf
http://www.solv.nl/weblog/big-data-e-health-en-juristen-als-noodzakelijke-remmers/21222

