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Toelichting bij de cursus
U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris of manager dagelijks in contact met
veranderingen in gezondheidszorgwetgeving zoals de WGBO, de wet BIG, de WKKGZ, of
met vraagstukken over uw aansprakelijkheid als hulpverlener. Sommige wetten zoals de
Zorgverzekeringswet, de Wet BOPZ, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent u mogelijk al uit de praktijk, afhankelijk
van uw werkterrein. Dat werkterrein kan de GGZ zijn of de somatische zorg, intra- of
extramuraal, de care of de cure, gericht op individuele hulpverlening of op preventieve
activiteiten bij bevolkingsgroepen.
De cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficiënt op de
hoogte te raken van de achtergronden van deze ontwikkelingen. Wij bieden u kennis over
en inzicht in het Nederlandse gezondheidsrecht. Hoewel de overdracht van kennis en
inzicht door de sprekers centraal staat, is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen
casus. Zo kunt u in discussies uw inzichten aan die van medecursisten en docenten
toetsen. Als nieuwe publicaties en recente rechtspraak daar aanleiding toe geven, spelen
de sprekers hierop in.
Tijdens de bijeenkomsten treden deskundige en gerenommeerde inleiders op. Wij zijn
daar trots op; in evaluaties wordt dat al jaren lang als uniek punt van deze cursus
genoemd. Zij benaderen de verschillende onderwerpen vanuit hun eigen achtergrond; dat
kan zijn vanuit de juridische discipline of vanuit hun functie als hulpverlener. Wij beogen
hiermee het gezondheidsrecht te belichten vanuit het recht én vanuit de zorgpraktijk van
alledag. Tevens komt hiermee het multidisciplinaire karakter van de cursus tot uitdrukking.
Uit evaluaties van de vele vorige cursussen - wij bieden deze cursus al decennia lang aan
- is gebleken dat de deelnemers de cursus goed tot zeer goed waarderen.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor: artsen, verpleegkundigen, klachtfunctionarissen, hulpverleners in de intra- en extramurale (geestelijke) gezondheidszorg en verslavingszorg,
managers/leidinggevenden in zorginstellingen, docenten gezondheidsrecht in HBO en
WO, juristen, vertrouwenspersonen, bestuurders en medewerkers van patiëntenverenigingen.

Certificaat/Accreditatie
Een certificaat wordt verstrekt na deelname aan tenminste 8 van de 10 bijeenkomsten.
Accreditatie voor de cursus kan in overleg worden aangevraagd uiterlijk 6 weken voor
aanvang van de cursus.

Programma
In het programma kunnen nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Cursusleiding
De cursusleiding is in handen van mr. M. Mostert, werkzaam bij het Julius Centrum, UMC
Utrecht.

Programma Cursus Gezondheidsrecht voorjaar 2018
College 1 op dinsdag 6 maart 2018: 1. Inleiding wetgeving
gezondheidsrecht; Patiëntenrecht, nu en in de toekomst; 2.
Gezondheidsrecht in de praktijk van een advocaat
mr. M.C.I.H. Biesaart was Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Julius
Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Zij
is onder meer medeauteur van het boek Praktisch Gezondheidsrecht (Noordhoff 14e druk
in 2016).
mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en
op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond.

College 2 op dinsdag 13 maart 2018: 1. Medezeggenschap;
2. Klachtrecht, nu en in de toekomst
Mr. dr. T. van Malssen is advocaat bij de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager
advocaten & notarissen. Van Malssen specialiseert zich onder andere in het onderwerp
medezeggenschap in de zorg, waarover hij ook met enige regelmaat doceert en
publiceert. Van Malssen heeft veel ervaring met discussies en conflicten tussen
zorgaanbieders en cliëntenraden, en hij treedt regelmatig op voor direct betrokkenen
(zowel zorgaanbieders als cliëntenraden) in juridische procedures.
drs. M.J.M. Timmers is vanuit Klachtenmanagement Zorg actief als adviseur, ontwikkelaar
en opleider/trainer op het brede terrein van het integraal klachtenmanagement door
zorgaanbieders. Daarnaast is ze o.a. lid/voorzitter van enkele klachtencommissies voor
cliënten en voor medewerkers (geweest) en lid van een regionale cliëntenraad. Voorheen
was zij onder meer directeur van het landelijk expertisecentrum SOKG, wetenschappelijk
medewerker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, mede-opsteller van de Klachtenrichtlijn
Gezondheidszorg, (hoofd)redacteur van het Handboek Klacht & Recht en van Actualiteiten
Klachtenmanagement.

College 3 op dinsdag 20 maart 2018: Privacy, gegevensbescherming en
beroepsgeheim in de gezondheidszorg
mr. M. Mostert is docent gezondheidsrecht en publiceert in het kader van zijn
promotieonderzoek regelmatig over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. Als
preadviseur voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht schreef hij in 2017 een bijdrage
over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst-Heesters is hoogleraar forensische geneeskunde en
gezondheidsstrafrecht in Maastricht, was forensisch arts bij het NFI en rechter
plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem. Gedurende 10 jaar was zij docent strafrecht en
gezondheidsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 promoveerde zij op het
onderwerp beroepsgeheim. De titel van haar dissertatie luidt 'Boeven in het ziekenhuis'. Zij
heeft gepubliceerd op het gebied van geheimhouding, forensische geneeskunde,
penitentiaire geneeskunde en penitentiair recht.

College 4 op dinsdag 27 maart 2018: Beslissingen rond het levenseinde
prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek bij het Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Hij studeerde in
1985 af als arts en was tot 2011 als zodanig werkzaam, de laatste 15 jaar als specialist
ouderen-geneeskunde. Hij was betrokken bij alle zes landelijke onderzoeken naar
medische beslissingen rond het levenseinde en was lid van een regionale
toetsingscommissie voor euthanasie. Als hoogleraar medische ethiek geeft hij leiding aan
onderzoek met als speerpunten ethische kwesties rond medisch wetenschappelijk
onderzoek en ethische kwesties inzake medische beslissingen rond het levenseinde.
dr. mr. A. de Jong werkt als adviseur gezondheidsrecht en medische ethiek bij
artsenfederatie KNMG. Bij de KNMG heeft zij onder meer het dossier van beslissingen
rond het levenseinde in portefeuille. Zij is ethicus en jurist en heeft ruime ervaring in de
(geestelijke) gezondheidszorg, de wetenschap en bij de overheid. Daar adviseerde zij over
tal van kwesties op het gebied van de gezondheidszorg. In 2013 promoveerde zij aan de
Universiteit van Maastricht op onderzoek naar ethische aspecten van prenatale screening.

College 5 op dinsdag 3 april 2018: De Wet BOPZ nu en in de toekomst,
vanuit het recht en vanuit de hulpverlening
mr. dr. E. Plomp studeerde farmacie, rechten en geneeskunde aan de UU, werkte zes jaar
als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, promoveerde in het gezondheidsrecht
aan de UvA (Winst in de zorg, Sdu 2011), werkte als universitair docent en onderzoeker
gezondheidsrecht aan de UvA en de UL en specialiseerde zich in de psychiatrie in het
UMC Utrecht. Sinds 2013 is zij werkzaam als psychiater en gezondheidsjurist / juridisch
adviseur. In 2015 richtte zij PSYCHOLEX op: een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
advisering, onderzoek en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke)
gezondheidszorg en recht. Daarnaast is zij onder andere vicevoorzitter van de
klachtencommissie van het Diakonessenhuis, commissielid van de Geschillencommissie
Vrijgevestigde GGZ-praktijken en lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg in Zwolle.
prof. dr. F.A.M. Kortmann is emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie, Radboud
Universiteit Nijmegen, Mental Health consultant voor diverse Nederlandse en buitenlandse
organisaties en psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek in Nijmegen.
Hij was voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud ziekenhuis en lid van de
sectie TBS van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

College 6 op dinsdag 10 april 2018: Strafrecht en civielrecht in zorg
mr. M. van Beurden; mr. J. De Clerck
Beiden zijn advocaat gezondheidsrecht bij Van Benthem & Keulen advocaten waar zij zich
voornamelijk richten op medische aansprakelijkheid, patientenrechten en medisch
tuchtrecht.
Spreker gevraagd

College 7 op dinsdag 17 april 2018: Wilsonbekwaamheid
prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek bij het Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Hij studeerde in
1985 af als arts en was tot 2011 als zodanig werkzaam, de laatste 15 jaar als specialist

ouderen-geneeskunde. Hij was betrokken bij alle zes landelijke onderzoeken naar
medische beslissingen rond het levenseinde. Als hoogleraar medische ethiek geeft hij
leiding aan onderzoek met als speerpunten ethische kwesties rond medisch
wetenschappelijk onderzoek en ethische kwesties inzake medische beslissingen rond het
levenseinde. Hij is tevens consulent medische ethiek bij Rintveld, eetstoornissen. Onder
meer in dat kader publiceerde hij over wilsonbekwaamheid.
mr. drs. Judith Godschalx is psychiater in het Spaarne Gasthuis. Zij ondersteunt collega’s bij
het beoordelen van de wils(on)bekwaamheid in het ziekenhuis.
Zo’n beoordeling kan grote gevolgen hebben. Er kan van behandeling worden afgezien of
juist tegen de wil van de patiënt worden (door)behandeld. Judith is als jurist opgeleid in
het ErasmusMC en is tot psychiater opgeleid in het UMC Utrecht. In het Pieter Baan
Centrum leerde ze de toerekeningsvatbaarheid bepalen en werd ze opgeleid tot
projustitia rapporteur. Afgelopen jaar schreef ze over wils(on)bekwaamheid en
dwangbehandeling voor het Acute Boekje en het Handboek Ziekenhuispsychiatrie.

College 8 op dinsdag 15 mei 2018: De Wet BIG: 1. Kwaliteit van
beroepsuitoefening; 2. Tuchtrecht
mr. dr. R.E. van Hellemondt is wetenschappelijk secretaris/ gezondheidsjurist bij de
Gezondheidsraad en coördinator van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Daarnaast
is ze lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam,
vicevoorzitter van de Regionale Klachtencommissie Delft Westland Oostland, lid jurist
METC Zuidwest Holland en (mede)auteur van verschillende (leer)boeken waaronder Tekst
en Commentaar Gezondheidsrecht: de Wet BIG en het EVRM.
mr. M. Mostert is plv. secretaris bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
te Zwolle en sinds 2012 docent gezondheidsrecht bij het Julius Centrum. Daarvoor werkte
hij als advocaat met als voornaamste specialisatie gezondheidsrecht.

College 9 op dinsdag 22 mei 2018:
Het stelsel: 1. Zorgverzekeringswet; 2. Kwaliteit en langdurige zorg
prof. mr. J.G. Sijmons is bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, lid van de Gezondheidsraad en advocaat in de
sectie Gezondheidszorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV.
Spreker gevraagd

College 10 op dinsdag 29 mei 2018: 1. Kwaliteitshandhaving door de
inspectie; 2. Kwaliteit en toezicht in de zorg
J. Haeck is Coördinerend Specialistisch Inspecteur bij de Afdeling Medisch Specialistische
Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
mr. J.M. Buiting is arts, directeur NVTZ (Ned. Ver. voor Toezichthouders in de Zorg en
Welzijn ) en senior adviseur CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale
Toetsing). Hiernaast vervult hij meerdere publieke functies op het gebied van zorg en
samenleving, in binnen-en buitenland.

Praktische informatie
Locatie
UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
U kunt tegen betaling uw auto parkeren in de parkeergarage van locatie UMC Utrecht
Meer informatie over de route en eventuele wegwerkzaamheden kunt u vinden op de
website van UMC Utrecht: http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-ons/Contact-Route

Tijdsduur en vorm van de cursus
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van 16.00 tot 19.00 uur.
Van 17.15 tot 17.45 uur is er een pauze voor soep, broodjes en fruit.

Kosten/inschrijving
Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt € 1.750. Er is geen BTW verschuldigd. U schrijft
zich in via de website van www.juliuscentrum.nl . Inschrijving vindt plaats in volgorde van
ontvangst. Bij schriftelijke annulering tot 30 dagen voor de start van de activiteit berekenen
wij € 25,- aan administratiekosten. Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag
in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in bezit
van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie
UMC Utrecht, Julius Centrum
Contactpersoon: Jetske Hartman
Coördinator: mr. M. (Menno) Mostert
Telefoon: 088 – 75 593 54
E-mail: PAOJuliusCenter@umcutrecht.nl

