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Jaarverslag 2017 Vereniging voor Gezondheidsrecht

Op 3 l maart 20 l 7 vindt de 50e jaarvergadering van de Vereniging plaats. Deze wordt gehouden in
de Polarzaal van Mediaplaza, Jaarbeurs te Utrecht. Het huishoudelijk gedeelte wordt geopend door de
voorzitter. Na de opening en enkele mededelingen wordt conform de agenda het jaarverslag 2016 besproken.
De Algemene Ledenvergadering keurt het jaarverslag goed en stelt het daarmee vast. Vervolgens worden de
financiële jaarstukken besproken. De kascommissie heeft de financiële administratie over het boekjaar 2016
gecontroleerd en akkoord bevonden. Op grond daarvan stelt het bestuur van de Algemene Ledenvergadering
voor om het beleid van de penningmeester over 20 I 6 goed te keuren en hem van verdere verantwoording te
ontheffen. De vergadering gaat daarmee akkoord. De kascommissie bestond dit jaar uit mr. L. Homan en
mr. A. Franse. De kascommissie wordt bedankt en gedechargeerd. Het bestuur stelt voor mr. A. Franse en
mr. L.A. Rosingh voor te dragen als leden van de kascommissie voor het komende jaar. De vergadering gaat
daarmee akkoord. De voorzitter stelt vervolgens voor de begroting 2017 goed te keuren en het bestuur te
machtigen voor het jaar 2017 uit te gaan van deze begroting. De leden gaan akkoord. De Algemene
Ledenvergadering gaat vervolgens akkoord met tweede en laatste termijn voor herbenoeming van de
bestuursleden mr. A.C. de Die en mr. M. Slijper, tevens penningmeester. Dit jaar is er geen toekenning van
de mr. C.J. Goudsmitprijs maar wel een eervolle vermelding voor mr.drs. G.H. Spruyt voor zijn
afstudeerscriptie 'Po/iticians and Epidemics in the Bible Belt', Utrecht Law Review, 20 I 6, 12(2), p. 114-126.
Aansluitend spreekt de VGR-voorzitter prof. mr. J.G. Sijmons zijn tweejaarlijkse voorzittersrede uit. De
lezing heeft de titel 'Systeem en leefwereld in de zorg'.
Het themagedeelte van de jaarvergadering 2017 is gewijd aan een preadvies getiteld 'Big data in de
zorg'. Dit preadvies bestaat uit vier delen, elk deel is geschreven door twee auteurs en wordt mondeling
becommentarieerd door een coreferent. Het eerste deel gaat over de gegevenszee en het privacybegrip en
bestaat uit het hoofdstuk 'Wat is big data?' van L. Ottes, arts, senior adviseur bij de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving en het hoofdstuk 'Big data en privacy. Luctor et emergo?' door mr. P.M.
Kits, partner IP/IT & Privacy bij Deloitte Legal te Amsterdam. Prof. dr. A.L. Bredenoord, associate
professor medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht is coreferent.
Het tweede deel gaat over controle en toezicht op gebruik van big data. Dit hoofdstuk is geschreven door
prof. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat
en partner bij BrinkhofNV te Amsterdam en door mr. dr. drs. W.A.M. Steenbruggen, advocaat in
technologie, media en telecommunicatie (TMT) en gezondheidszorg & life sciences bij Leijnse Artz
advocaten te Rotterdam. De titel van dit hoofdstuk is 'Privacyrisico's en -waarborgen bij het gebruik van big
data tegen zorgfraude: een verkenning'. Als coreferent spreekt mr. W.B.M. Tomesen, vice voorzitter
Autoriteit Persoonsgegevens.
Deel drie van het preadvies gaat over big data en zorginstellingen. Dit deel bestaat uit het hoofdstuk met de
titel 'Big data voor een lerend zorgsysteem' dat door mr. E.B. van Veen, senior adviseur bij en directeur van
MedLawconsult te Oen Haag en de MLC Foundation te Oen Haag, is geschreven. Het tweede hoofdstuk in
dit deel van het preadvies is geschreven door mr. T.G.Kleefman, bedrijfsjurist IE, ICT en Privacy bij het
UMC Utrecht en draagt de titel 'Dejuridische uitdagingen voor een zorginstelling bij big data'. Mr. drs.
T.F.M. Hooghiemstra, principal consultant bij PBLQ, is coreferent bij dit deel van het preadvies.
Het vierde deel van het preadvies gaat over big data en wetenschappelijk onderzoek. Het hoofdstuk met de
titel 'Big data en open science' werd geschreven door prof. dr. F. Miedema, decaan en vice voorzitter Raad
van Bestuur UMC Utrecht en is één van de initiatiefnemers van Science in Transition. Het tweede hoofdstuk
met de titel 'Big data, medisch-wetenschappelijk onderzoek en gegevensbescherming' werd geschreven door
mr. M. Mostert, docent gezondheidsrecht en promovendus bij de afdeling Medica! Humanities van het
Julius Centrum, UMC Utrecht. Dr.mr. M.C. Ploem, wetenschappelijk onderzoeker en docent
gezondheidsrecht bij het Amsterdam Medisch Centrum hield bij dit deel van het preadvies een coreferaat.

