JURIDISCHE WERKERVARING :
01 mei 2016- 15 mei 2017 parttime :
Juridisch advies en Compliance (toegelaten en nog niet toegelaten geneesmiddelen en technologie), Amsterdam:
1997 – heden:
Gespecialiseerd juriste en advocate (ingeschreven tot 1 augustus 2016) met een eigen kantoor dat
deelneemt aan het multidisciplinaire samenwerkingsverband ProCompanion Health.
De nadruk ligt op het structureel adviseren (regelmatig op projectbasis) over
vergoeding en tarifering, compliance, patiënten rechten, tucht- en klachtrecht, transitie
(jeugd)zorg en opzetten wijkteams, sponsoring overeenkomsten (farmacie en technologie),
inrichten zeggenschap en professioneel statuut in het kader van fusies, samenwerking (inclusief
MSB en coöperatie alsmede inkoopcombinaties), geneesmiddelen (hele keten), contracten,
certificering en data bescherming, stichtingen, (coöperatieve) verenigingen, BV.
Proceservaring (tot 1 augustus 2016) is opgedaan op zowel bestuursrechtelijk (zowel voor het
bestuursorgaan als voor de belanghebbende) als civielrechtelijk terrein en omvat zowel het voeren
van gerechtelijke procedures, als arbitrage en tuchtrechtelijke procedures;
1990 - 1997:
Advocate groot kantoor, met een praktijk ondernemingsrecht en internationaal financieel recht;
1985 - 1990:
Manager buitenlandse kantoren ING bank te Amsterdam en secretaris van diverse coördinatie
teams, juriste beleggingen AEGON Nederland te ’s Gravenhage en Equity Trust& Co te Amsterdam.
ERVARING ALS PROJECTSECRETARIS/PROJECTMANAGER:
Farmacie (contracten en compliance);
Opzetten reglementen en contractenstructuur opleidingsinstelling;
Het doorlichten van een zorginstelling op compliance en risico’s en dekking van verzekeringen;
Projecten in het kader van de nieuwe structuur van (jeugd)zorg;
Projecten op het gebied van het realiseren van indicatoren en complicatieregistraties;
Het ontwikkelen van een handboek (veldnorm) voor toepassing en veilig gebruik van medische
hulpmiddelen;
Het opzetten van een coöperaties voor specialistische samenwerking;
Het ontwikkelen van een voorstel voor nieuwe wetgeving voor patiënten rechten;
Het doorlichten van de juridische afdeling van een topklinisch ziekenhuis;
Het doorlichten van juridische risico’s van buitenlandse deelnemingen van een bank;
Het opzetten van een juridische structuur voor buitenlandse beleggingsactiviteiten.
ERVARING BIJZONDER ADVISEUR VAN PROJECTEN:
Adviseur voor het advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg :”Screening en de rol van
de overheid”, 2008;
Betrokken adviseur voor het advies van de Gezondheidsraad in: Jaarbericht bevolkingsonderzoek
2007: zelftests op lichaamsmateriaal, Den Haag, Gezondheidsraad, 2007; publicatienr.2007/26.
NEVENWERKZAAMHEDEN oa:
1 oktober 2015- heden:
Lid van het Bestuur van de Unie van Soroptimisten Nederland, Suriname en Curacao te Amsterdam in de functie van Programmadirecteur. De Unie van Soroptimisten Nederland is een service

organisatie van 3000 leden en 103 clubs en onderdeel van SI International. In deze functie ben ik
verantwoordelijk voor het opzetten en sturen van landelijke projecten en programma’s voor
fundraising en pleitbezorging en stuur ik een programma team aan. Projecten betreffen oa Syria
Back to School: € 500.000 gerealiseerd voor 11 containerscholen, meubilair 15 scholen en docentenincentives en School for Justice: (academische) scholing en opvang voor meisjes die in India uit de
prostitutie zijn bevrijd;
1 juli 2016- 1 december 2016:
Vice – Chairman Executive Committee World Healthcare Forum
(www.worldhealthcareforum.com);
2006 – januari 2014:
Bestuurslid Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg. Deze stichting legde zich toe op het
bevorderen van de veiligheid van het gebruik van lasers in de gezondheidszorg zie
www.laserveiligheidindegezondheidszorg.nl, ;
mei 2009- eind december 2012:
Lid Regieraad Kwaliteit van Zorg. Een door de minister geïnstalleerde raad ter bevordering van de
kwaliteit en specifiek richtlijn ontwikkeling in de zorg de taken van de Regieraad zijn overgenomen
door Zorginstituut Nederland;
2005-2006:
Lid Raad van Toezicht van de Bellis groep, een GGZ –instellingen met diverse vestigingen in OostNederland;
1994 – maart 2010:
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Arnhem (Rechtbank Midden-Nederland);
2000 – 2010:
Docente (medisch) recht voor het Healthcare Management programma
en contractenrecht en onderhandelen voor het programma jonge ingenieurs TSM business school;
Docente nascholing contractenrecht voor advocaten en deurwaarders (tot en met 2014);
2004:
Sectorexpert voor de Commissie van Wijzen voor zorgvoorzieningen in Zeeland;
1999 - 2003 :
Docente medisch recht UT, geneeskunde & management.
PUBLICATIES EN PRESENTATIES:
Zie bijlage 1.
TALENKENNIS:
Engels:
Schrijf- en spreekvaardigheid niveau zakelijk,
Frans:
Schrijf- en spreekvaardigheid niveau B2
Duits:
Spreekvaardigheid: redelijk, B1.
BIJLAGE 1:
PUBLICATIES EN PRESENTATIES:
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Machtsverhoudingen in ziekenhuizen: waar ligt het evenwicht (IJsselmeerziekenhuizen deel 1)?,
Nederlands Juristen Blad 45/46 13 december 2002, blz 2242 en 2243,
Legal aspects of laser safety rules, congresbundel: laser safety, joint international laser conference,
ASLMS en ELA, sept 2003,
Het elektronisch medisch dossier: wie bewaakt de keerzijden van de sprong voorwaarts?, Privacy&Informatie, 1 feb. 2003 , nr. 1, blz 15-20,
Stelselwijziging in de zorg gaat de verkeerde kant op (de overheid moet zorgen voor goede tegenkrachten bij marktwerking in zorg), FD 28 juli 2004,
Laserveiligheid in de gezondheidszorg, redactielid en auteur van hoofdstuk 7, juridische aspecten van
lasers, blz 92-121, 4e editie, sept 2006,
De voorgestelde wettelijke regeling voor een EPD, Privacy&Informatie 2007/3, 14 juni 2007,
IJsselmeerziekenhuizen deel 2. De gevolgen van een mislukte fusie door een schaduwzijde van het
recht?, NJB, 2008, afl . 42, blz 2631 -2635, ISSN 0165-0483,
Reactie ronde tafel gesprek over doelmatig beheer van medische hulpmiddelen, brochure NVKF, mei
2009,
Laserveiligheid in de Gezondheidszorg, kwaliteitsdocument van de Stichting Laserveiligheid in de
Gezondheidszorg, C.J.P.M. Teirlinck, S.R.Vaartjes, E.M van Ardenne, september 2011,
Off-label: balanceren op de grens van schade en herstel?, Nederlands Tijdschrift voor dermatologie en
venereologie, volume 22, nummer 03, maart 2012, blz 172-176,
Hoe de vereniging 40 jaar draden spon rond historische regels, 40 jaar NVKF, oktober 2013, blz 69-75.
Veilige en doelmatige omgang met medische technologie, augustus 2015, ISBN 978-90-824228-1-8,
Hoofdstuk 2 Regelgeving (blz 28 tot en met 53), met C. Teirlinck Hoofdstuk 4, Medische hulpmiddelen
buiten het ziekenhuis, blz 94 tot en met 99.
Financieel en ondernemingsrecht: Een tiental publicaties waaronder:
Effectenleningen, NIBE bankenreeks (26) 1995, 64 blz,
Pre-advies voor de Vereniging voor Effectenrecht, Bewaring en eigendom van Effecten, 1996, in de reeks
Vennootschap- en Rechtspersonenrecht, deel 55, ISBN 90 268 3073 4,
Bewaarneming in het kader van de Wet giraal Effectenverkeer, blz 79-129,
De voorwaardelijke levering van effecten in de zin van de Wge, Onderneming&Recht, deel 13, ISBN 90
271 49 690 , bz 169-181,
Securities Law in the Netherlands, 14 in International Securities Law, Handbook, 6, ISBN I- 85966-171-8.
PRESENTATIES/VOORDRACHTEN vanaf 2003:
Legal aspects of laser safety rules, gezamenlijk congres ASLMS en Britisch Medical Laser Association,
23 september 2003, Edinburgh,
Juridische implicaties van het werken met richtlijnen in de heelkunde, 13 mei 2004, Chirurgendagen
2004,
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Het EMD, rennen of stilstaan? 19 mei 2005, Chirurgendagen 2005,
Juridische aspecten van lasergebruik, Conferentie VWS, 17 oktober 2005,
Juridische consequenties van registratie (certificering), Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie, 8 april 2006,
Veranderde Wetgeving en de gevolgen voor de zorg, Symposium van de Provincie Zeeland, 19 april
2006,
Stichting of BV? Van bouwval naar hightech, Prismant, congres het ziekenhuis als BV, 10 mei 2006,
Hoe veilig zijn veiligheidswetten? Invitational conference, Euromedlab, 4 juni 2007,
De patiënt centraal met zeven basisrechten?, werkgroep patiënt centraal, PvdA, Utrecht, 25 oktober
2008,
Verantwoordelijkheid en Samenwerking: de bal in het midden?, afscheidssymposium, mei 2010,
Enschede,
De juridische kant van een ZBC, NMT, november 2010,
Juridische aspecten van off-label geneesmiddelengebruik, Dermatologen dagen, Arnhem, 30 maart
2012,
Is niet kiezen ook een keus? NIOIC, NGRC, 24 november 2012,
De toekomst van de klinische fysica in een veranderend zorglandschap, gezamenlijk voorzitterschap,
Lustrum NVKF, 3,4 ,5 oktober 2013,
Voorschrijfbevoegdheid van niet-artsen, Puoz, 13 november 2013,
Klinisch Fysicus 2015, Klifop, 3 oktober 2014,
Ieder voor zich, één voor allen, allen voor één? Taken en verantwoordelijkheden in de keten,
Symposium Werkgroep audiologie, 6 november 2015.
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