INVENTARISATIE

TOPADVOCATEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Specialisten
met een
trackrecord
Aan spraakmakende rechtszaken in de zorg geen gebrek.
Welke advocaten behandelen deze zaken? Wie zijn die toppers
in gezondheidsrecht?
tekst Carina van Aartsen

U

herinnert zich
vast de zegelbreuk
en NMa-boete voor
de Landelijke Huisartsen Vereniging,
de ‘fraude’ in het
Sint Antonius Ziekenhuis of de ‘diefstal’ van de goodwill
van voormalig specialisten in het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de
eerste zaken trad advocatenkantoor
Nysingh op, in de laatste verdedigde
AKD advocaten de belangen van het
ziekenhuis.
Een goede huisjurist kan veel zaken zelf
afhandelen. Maar voor de echt grote
zaken worden specialisten ingeschakeld met een goede trackrecord. Daar
betaal je voor: gemiddeld kost een
advocaat 250 euro per uur. Voor de
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topkantoren beginnen de tarieven bij
de 350 euro per uur. Wie zijn eigenlijk
de raadslieden die met elkaar de degens kruisen in de rechtszaal?
Zorgvisie bevroeg 14 advocatenkantoren met een sectie gezondheidszorg en
vijf brancheorganisaties in de zorg om
de grote namen in het gezondheidsrecht te achterhalen. Twee kantoren
hebben niet gereageerd. Het vak is
opgedeeld in verschillende rechtsgebieden: Medische aansprakelijkheid
en tuchtzaken, Regulatory, Mededinging, Privacy/beroepsgeheim, Aanbesteding en Arbeidsrecht en medezeggenschap.
De aangeschreven kantoren en organisaties konden per rechtsgebied maximaal
drie advocaten noemen. In totaal zijn 62
advocaten genoemd. Op sommige gebie-

den werden zoveel verschillende namen
genoemd dat er niet een bovenuit stak.
De meest populaire categorieën waren
Regulatory en Mededinging. Uiteindelijk
is ervoor gekozen om uit de inventarisatie
een top over het gehele gezondheidsrecht samen te stellen.
Meest genoemd is Jaap Sijmons van
Nysingh. Op een gedeelde tweede
plaats staan Tom van Helmond, partner
bij Loyens & Loeff en Mieke de Die van
Velink en De Die. Plaats drie wordt
bezet door Weyer Verloren van Themaat van Houthoff Buruma. Op de
vierde plaats staan Rolf de Groot van
Pels Rijcken en Tessa van den Ende, net
als Sijmons werkzaam bij Nysingh. In
de kaders leest u meer over wie deze
zes toppers zijn en in welke grote zaken
zij recent zijn opgetreden.

1 JAAP SIJMONS, NYSINGH ADVOCATEN- NOTARISSEN
Advocaat, partner
Jaap Sijmons studeerde Nederlands recht en ﬁlosoﬁe aan de
Universiteit Utrecht. Hij is advocaat sinds 1988. Sijmons treedt
op voor zorgaanbieders in geschillen met de overheid en haar
bestuursorganen of met de zorgverzekeraars en adviseert onder
andere over de inrichting van de
zorg, concernvorming in de zorg,
samenwerking tussen instellingen en fusies.
Sijmons heeft veel tariefzaken behandeld namens koepelorganisaties als de NVZ, NFU en VGN, maar ook van individuele instellingen en ziekenhuizen tegen de NZa. Het is
niet zo eenvoudig tegen de overheid te procederen, de

belangen zijn groot. Neem het kort geding tegen de NZa
eind 2013 over de verwijdering van een aantal geneesmiddelen uit de add-on tarieven, met een belang van 130
miljoen euro. De voorzieningenrechter wees het verzoek
van de NVZ toe, omdat de contractonderhandelingen
2014 al goeddeels waren afgerond en partijen geen rekening hadden kunnen houden met de beleidswijziging.
Sijmons staat ook de voorzitter van de maatschap cardiologen bij in de tuchtzaak die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangespannen tegen de cardiologen van
het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Hij wist te
voorkomen dat de cardioloog volgens de eis van de IGZ
werd doorgehaald in het BIG-register. De IGZ kon de verwijten wat betreft de diagnostiek en behandeling niet erg concreet maken. De zaak loopt nu in hoger beroep.
Tarief: 350 euro per uur.

2 MIEKE DE DIE, VELINK & DE DIE
Advocaat, partner
Mieke de Die is sinds 2000 advocaat. Haar deskundigheid strekt
zich uit van tuchtrecht en toezicht tot contracten binnen ziekenhuizen en tarieven. Na tien
jaar verbonden te zijn geweest
aan advocatenkantoor Pels Rijcken is zij in 2011, samen met
Caren Velink, een eigen kantoor
gestart dat zich uitsluitend richt
op de zorg en vooral zorgaanbieders. Ze is haar carrière
ooit begonnen als verpleegkundige in het ziekenhuis en de
ggz.
De Die procedeert wel regelmatig, maar als het even kan
probeert ze buiten rechte een goede oplossing te bereiken.
Daarin zit vaak meer winst voor een cliënt. Procedures zijn

voor artsen en andere professionals pijnlijk, ook als ze de
zaak uiteindelijk winnen.
In de zaak over het LSP treedt De Die op voor de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Zij maken zich zorgen
over hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten als andere hulpverleners ondoordacht toegang krijgen tot bepaalde patiënteninformatie. Het LSP is gebaseerd op het ontwerp voor het oude landelijke epd dat
destijds door de Eerste Kamer is afgeschoten. De zogenaamde ‘toestemming’ van de patiënt voor het delen
van hun gegevens met andere hulpverleners voldoet
naar de mening van de huisartsen niet aan de juridische
eisen. In eerste aanleg hebben de huisartsen helaas geen
gelijk gekregen, maar zij hopen op een beter resultaat in
hoger beroep.
Tarief: 230 euro per uur.

2 TOM VAN HELMOND, LOYENS & LOEFF
Advocaat, partner
Tom van Helmond is advocaat
sinds 2004 en lid van de praktijkgroep Mededinging & Overheid. Hij is gespecialiseerd in
gezondheidsrecht en (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht. Van Helmond
adviseert en procedeert veel
voor partijen in de zorgsector;
zorgverzekeraars, instellingen in
cure en care, maatschappen van beroepsbeoefenaren,
brancheverenigingen en zorgondernemers behoren tot
zijn cliënten. Van Helmond heeft ook een geneeskundestudie afgerond.
Voor het Leids Universitair Medisch Centrum heeft het
team van Van Helmond een innovatief project begeleid
om de schoonmaak uit te besteden. Het LUMC sloot in
het verleden telkens contracten voor enkele jaren, met
vaak stevige discussies over de kwaliteit van de schoon-

maak en de bijbehorende prijs. Schoonmaak in een ziekenhuis is een vak apart en rechtstreeks van invloed op
de kwaliteit van zorg. Met het LUMC is een model ontwikkeld waarbij het ziekenhuis en de schoonmaakonderneming een langjarige samenwerking aangaan in de
vorm van een gezamenlijke onderneming. In de aanbesteding was niet alleen de opdracht te verwerven, maar
ook een langjarige aandeelhouderspositie. Het LUMC
kon als aanbesteder de door haar gewenste structuur
voorschrijven in de aanbesteding en marktpartijen konden met een vernieuwend plan van aanpak hun kans op
gunning vergroten. Door een langere horizon voor samenwerking en een ﬂexibel systeem om via de joint
venture prijs en kwaliteit te allen tijde te kunnen bijstellen, ontstaat een win-win voor ziekenhuis en markt.
Tarief: Loyens & Loeff werkt steeds vaker met blended rates,
een gemiddelde uurprijs van een team advocaten. De hoogte van die blended rates hangt af van de complexiteit van
de gevraagde dienstverlening en varieert van 270 euro tot
370 euro per uur.
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3 WEYER VERLOREN VAN THEMAAT, HOUTHOFF BURUMA
Advocaat-partner
Weijer VerLoren van Themaat is
gespecialiseerd in Europees en
Nederlands mededingingsrecht
en leidt de praktijkgroep EU &
Competition van Houthoff Buruma, daarnaast is hij hoofd van de
zorggroep. Hij richt zich in het
bijzonder op kartelonderzoeken
en fusietoezicht. Daarnaast
houdt hij zich bezig met regulerings- en mededingingsvraagstukken in de zorg, onder andere voor het ministerie van VWS. Verloren van Themaat is
sinds 1990 advocaat.
VerLoren van Themaat heeft voor het AMC en VUmc een
zienswijze van de ACM verkregen over de voorgenomen
fusie tussen de Amsterdamse ziekenhuizen. Bijzonder is
dat de voorgenomen fusie een personele unie betreft tus-

sen een privaatrechtelijke rechtspersoon (VUmc) en een
publiekrechtelijke rechtspersoon (AMC). Een privaatrechtelijke rechtspersoon kan zelf bepalen hoe de leden van de
raad van toezicht worden benoemd, maar dat geldt niet
voor de publiekrechtelijke rechtspersoon. De wet bepaalt
dat de minister van OC&W de toezichthouders van het
AMC benoemt. ACM geeft in haar zienswijze aan dat de
voorgestelde structuur leidt tot een volledige en duurzame
personele unie die kan worden gezien als een fusie die onder het concentratietoezicht valt. De academische ziekenhuizen kunnen nu verder. Voordeel van een fusie is dat zij
verder kunnen samenwerken zoals zij dat willen zonder
elke nieuwe samenwerkingsvorm te moeten laten toetsen
onder het kartelverbod. De volgende stap is het aanvragen
van goedkeuring door de NZa, daarna inhoudelijke toetsing door de ACM.
Tarief: ‘Onze tarieven zijn maatwerk. De vraagstukken van
onze cliënten zijn hierin leidend.’

4 ROLF DE GROOT, PELS RIJCKEN & DROOGLEEVER FORTUIJN
Advocaat, partner
Rolf de Groot adviseert
en begeleidt sinds 1978
cliënten die werkzaam
zijn in de zorgsector.
Aandachtsgebieden zijn
zorgverzekeringen,
marktregulering en geschilbeslechting. In 1998
promoveerde hij op de
tariefregulering in de gezondheidszorg. De Groot was hoogleraar zorgverzekeringsrecht en lid van de Gezondheidsraad.
De Groot begeleidde de Nederlandse Zorgautoriteit
in de zaak over de orthodontietarieven in de periode
2007 tot 2013. De NZa had op basis van onderzoek
vastgesteld dat de tarieven te hoog waren. In 2011
en 2013 heeft zij de orthodontietarieven daarom in

totaal met 32 procent verlaagd. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde en de Vereniging van Orthodontisten
spanden hiertegen een proces aan. Orthodontisten
waren bang voor inkomensachteruitgang. Ook
vreesden zij dat praktijken hun deuren zouden moeten sluiten en dat daardoor patiënten minder snel
terecht zouden kunnen voor een behandeling. De
prijs van sommige beugels zou zelfs onder de kostprijs te dalen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de forse tariefskorting in maart van
dit jaar geaccepteerd. Hiermee kwam voor de NZa
een einde aan een jarenlange strijd met de orthodontisten over de tarieven. De uitkomst is vooral ook
in het voordeel van de consument, die de rekening
van de orthodontist voor een groot deel uit eigen
zak moet betalen.
Tarief: 375 euro per uur.

4 TESSA VAN DEN ENDE, NYSINGH ADVOCATEN-NOTARISSEN
Advocaat, partner
Tessa van den Ende begon haar carrière als advocaat in 2000 bij
Loyens&Loeff. In 2005
stapte zij over naar Nysingh. Zij houdt zich als
advocaat uitsluitend bezig met de zorg en adviseert en procedeert voor
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgverleners over diverse kwesties
die het gehele stelsel van de zorg bestrijken, zoals
het begeleiden van fusietrajecten, samenwerkingen,
governance, kwaliteit van zorg, zorginkoop en materiële controles.
Van den Ende begeleidde het Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein in het traject met de Nederlandse
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Zorgautoriteit vermeende fraude met dbc’s. Het traject omvatte meerdere deeltrajecten: behalve het
traject met de NZa, trajecten met betrokken interne
gremia, zorgverzekeraars, de politiek en de media.
Juist de combinatie van belangen en reputatie
maakte het traject ingewikkeld en juridisch uitdagend.
In de tuchtprocedure die vijf voormalig patiënten
van ex-neuroloog Jansen Steur initieerden tegen
bestuurders van het ziekenhuis, stond Van den
Ende de bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum
Twente bij. Tot aan het Centraal Tuchtcollege heeft
zij met succes geprocedeerd over de vraag of bestuurders tuchtrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn
en zo ja, tot op welke hoogte. Uiteindelijk zijn de
klachten van de voormalig patiënten van Jansen
Steur afgewezen.
Tarief: 345 euro per uur.

