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Jaarverslag 2018 Vereniging voor Gezondheidsrecht
Op 20 april 2018 vindt de lustrumvergadering van de Vereniging plaats. Deze wordt gehouden
in het Hulstkampgebouw aan de Maaskade in Rotterdam. Het huishoudelijk gedeelte wordt geopend
door de voorzitter. Na de opening en enkele mededelingen wordt conform de agenda het jaarverslag
2017 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 2017 gecontroleerd en akkoord bevonden. Op grond daarvan stelt het
bestuur van de Algemene Ledenvergadering voor om het beleid van de penningmeester over 2017 goed
te keuren en hem van verdere verantwoording te ontheffen. De vergadering gaat daarmee akkoord. De
kascommissie bestond dit jaar uit mr. A. Franse en mr. LA. Rosingh. De kascommissie wordt bedankt
en gedechargeerd. Het bestuur stelt voor mr. L.A. Rosingh en B. Wallage voor te dragen als leden van
de kascommissie voor het komende jaar. De vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter stelt
vervolgens voor de begroting 2018 goed te keuren en het bestuur te machtigen voor het jaar 2018 uit te
gaan van deze begroting. De leden gaan akkoord. De Algemene Ledenvergadering gaat vervolgens
akkoord met de herbenoemingen van mr. dr. B.J.M. (Brenda) Frederiks en mr. M.E. (Mima) Oosting
en de benoeming van mr. A. (Anneloes) Rube als secretaris. Zij volgt mr. D.Y.A. (Diederik) van
Meersbergen op die na acht jaar afscheid neemt.
Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte wordt de lustrumvergadering feestelijk geopend
door Pelgrim Brass. Vervolgens spreekt prof. mr. J. (Johan) Legemaate - die tegenwoordig de
leerstoel van Henk Leenen bezet- de ge Henk Leenenlezing uit met als titel 'Rechtstekorten in het
gezondheidvecht'. Hij bespreekt recente ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de patiënt,
het belang van de samenleving en de positie van beroepsbeoefenaren. Het themagedeelte van de
jaarvergadering 2018 is gewijd aan een preadvies getiteld 'Nieuwe technieken, nieuwe zorg·. Dit
preadvies bestaat uit twee delen, dat mondeling wordt becommentarieerd door een coreferent. Het
eerste deel 'Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde Juridische kaders?' van mr. E.J. (Esther)
Oldekamp, docent gezondheidsrecht en promovendus bij de sectie Ethiek & Recht van de
gezondheidszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum en prof. dr. M.C. (Martine) de Vries,
kinderarts, hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde aan de Universiteit Leiden en het
Leids Universitair Medisch Centrum en hoofd van de sectie Ethiek & Recht van de gezondheidszorg,
gaat over de disruptieve medisch techniek rond de voortplanting en het begin van het leven.
Prof.dr. A. Franx, hoogleraar obstetrie aan het UMC Utrecht, is coreferent.
Het tweede deel 'Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?' handelt
over de mogelijkheden permanente medische screening door o.a. 'wearables' aan het lichaam. Dit
hoofdstuk is geschreven door mr. M.F. (Melita) van der Mersch, advocaat bij Velink & De Die
Advocaten te Amsterdam. Als coreferent spreekt prof.mr. J.C.J. Dute, bijzonder hoogleraar
Gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit.
Na de theepauze neemt dr. E.Th. (Bertho) Nieboer, gynaecoloog Radboudumc met als
aandachtsgebied Minimaal Invasieve Chirurgie, het woord met een interactieve voordracht over de
technologische ontwikkelingen op het gebied van de voortplanting. Hierna volgt een interview met
prof.em.mr. H.D.C. (Henriëtte) Roscam Abbing. De VGR stelt ter gelegenheid van haar jubileum een
penning van verdienste in. Deze wordt genoemd naar één van de grondleggers van het
gezondheidsrecht prof.em. Henriette Roscam Abbing, die daarmee ter gelegenheid van het jubileum
ook zelf als zodanig wordt gehuldigd. De lustrumvergadering wordt afgesloten een key-note door mr.
dr. B.C. (Britta) van Beers die vooruitblikt naar de wereld van voortplantingstechniek die in rasse
schreden nu op ons afkomt. Het verslag van de lustrumvergadering is geschreven door mr. dr. R.E.
(Rachèl) van Hellemondt, coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad en
mr. drs. S. (Sebastiaan) Garvelink, advocaat, Nysingh advocaten-notarissen Zwolle.

Dit jaar is de najaarsvergadering op 2 november 2018 georganiseerd in Cultuur- en
Congrescentrum Antropia in Driebergen. Het thema is 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid van
de farmaceutische industrie: beschikbaarheid en betaalbaarheid van de toegang tot zorg'. De eerste
inleiding van prof. dr. C.A. (Carin) Uyl-de Groot, hoogleraar 'Health Technology Assessment' aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Instituut voor Medica! Technology
Assessment heeft als titel 'Farma uitgedaagd. Kunnen wij spreken van fair medicine'. De tweede
inleiding wordt verzorgd door mr. F. (Frans) Moss, advocaat /compliance officer / data protection
officer / coördinator juridische zaken bij de KNMP in Den Haag, en draagt de titel
'Geneesmiddelentekorten: een nijpend probleem'. De laatste inleiding is van mr. dr. J.J.M. (Jan
Koen) Sluijs, advocaat/partner bij Coupry in Den Haag met als titel 'Farmabedrijven en
maatschappelijke betamelijkheid' deze inleidingen volgt een levendige discussie. Een verslag van de
najaarsvergadering is geschreven door mr. O.A. (Ottilie) Meijer, advocaat, Nysingh advocaten
notarissen Zwol Ie.
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