Gezondheidszorggroep
Meer marktwerking in de zorg, meer vraagsturing. De actualiteit vraagt om adequaat handelen. Want de
implicaties voor het gezondheidsrecht zijn legio. De huidige dynamiek is ongekend, waarbij de verwevenheid
met andere juridische disciplines snel toeneemt. Het team van de Gezondheidszorggroep van DLA Piper
kent de vraagstukken die zorginstellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars bezighoudt. En adviseert en
begeleidt hen in alle aspecten van het gezondheidsrecht.
Bestuurders in de zorgmarkt zien hun speelveld snel
veranderen. Wetgeving wordt continu aangepast,
denk aan de Zorgverzekeringswet, AWBZ, Wmo
of Wmg. De interpretatie van al die nieuwe
wetgeving resulteert nogal eens in de nodige
rechtsonzekerheid. Daarnaast verandert de positie
van bestuurders, gezien de teneur dat ze eerder
aansprakelijk zijn voor de geleverde zorg. Ook de
positie van medisch specialisten, die steeds vaker
op meerdere plekken werkzaam zijn, verandert, ook
ten opzichte van zorgbestuurders. En de aandacht

voor governance neemt snel toe, vanuit de wens naar
meer transparantie over het intern toezicht binnen
zorginstellingen.
Er komen meer en andersoortige ondernemers
in de zorgketen. Instellingen gaan nauwe
samenwerkingsverbanden aan met elkaar, of met
toeleveranciers. Soms kunnen ze winst uitkeren.
Dit soort ontwikkelingen heeft verstrekkende
gevolgen op gebied van bijvoorbeeld mededingingsen aansprakelijkheidsrecht. Niet alleen voor de

zorgverleners, maar ook voor de door hen verstrekte
medicijnen zijn er veel veranderingen in regelgeving.
Op farmaceutisch gebied volgen de ontwikkelingen
elkaar snel op.

Diensten/kennisgebieden

Daarnaast blijft het recht van patiënten volop in de
belangstelling staan: hoe is hun positie gewaarborgd
waar het gaat om veiligheid en kwaliteit van de genoten
zorg? Zal de aangekondigde Zorgconsumentenwet
hun positie daadwerkelijk versterken? En dan is er nog
de ontwikkeling van ICT, denk aan lancering van het
elektronisch patiëntendossier en hiermee samenhangende
juridische kwesties rond kwaliteit, zeggenschap en
privacybescherming.
De juristen van de Gezondheidszorggroep van
DLA Piper zijn thuis in al deze aspecten van het
gezondheidsrecht. En weten, waar nodig, de verbinding
te leggen met aanpalende juridische disciplines, zoals
arbeids-, ondernemings- of mededingingsrecht. Wij
richten ons op preventie en advies ter voorkoming
van problemen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in
procesvertegenwoordiging waar dat vereist is.
Ons team beheerst het complete palet van
het gezondheidsrecht tot in de finesses. De
Gezondheidszorggroep van DLA Piper heeft unieke
expertise in huis. Prof. Sjef Gevers (hoogleraar
Gezondheidsrecht UvA/ AMC) is voor DLA Piper actief
als adviseur Gezondheidszorg. Prof. Jan Kabel (hoogleraar
Informatierecht UvA) is ook aan DLA Piper verbonden.
Hij adviseert veel omtrent reclamevoorschriften voor
geneesmiddelen. Onze cliënten profiteren van al deze
ruime kennis en ervaring.
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Pragmatisch denkwerk, vanuit uw perspectief
Bij DLA Piper weten wij wat onze cliënten bezighoudt. Wij adviseren en procederen altijd vanuit hun
perspectief. Kennen hun sector en spreken hun taal.
Onze advocaten excelleren in pragmatisch denkwerk; ongeacht de complexiteit van uw vraagstuk. Wij
begeleiden en ondersteunen, schetsen voor u de risico’s en de scenario’s. En adviseren wat u vervolgens, in
onze visie, kunt doen. Uw zorg is onze zorg.
Die oplossingsgerichte aanpak werkt: DLA Piper is niet voor niets ‘s werelds grootste juridische dienstverlener,
met bijna 4.000 juristen, werkzaam in 29 landen.

www.dlapiper.com

DLA Piper is an international legal practice, the members of which are separate and distinct legal entities. For further information please refer to
www.dlapiper.com/structure. A list of offices can be found at www.dlapiper.com
Copyright © 2009 DLA Piper. All rights reserved. | SEP09 | 1679283

