
 

 
 
 
Programma Meesterklas 1.0 

 
Deel I    Gezondheidsrecht en de geneesheer-directeur 
 

 
Woensdag  
 
 1. Introductie 
15.00-15.30 uur          Kennismaking, koffie en thee   
 
15.30-16.15 uur Analyse, doorwerken en toetsen van leerdoelen 
 
16.15-16.35 uur De rol van de geneesheer-directeur: ontwikkeling onder de Wvggz  

 Casusbespreking – casus 1 
16.35-17.00 uur Presentatie en bespreking van nieuwe inzichten 
 
17.00-17.15 uur Pauze 
 
17.15- 18.00 uur Doornemen essentiële thema’s inzake de rol van GD  

 
2. Gezondheidsrecht  

18.00-19.30 uur   Contouren van het gezondheidsrecht;  
 beknopte doorkijk wetten in samenhang 
 

19.30 uur Diner 
                                    

 
Donderdag  
 
9.00-10.15 uur Gezondheidsrecht (vervolg): in het bijzonder taken en 

verantwoordelijkheden van de geneesheer-directeur op grond van 
zorgwetten en AwB  

 

10.15-10.30 uur   Pauze 

 
10.30-12.00 uur   3. Praktijktoepassing gezondheidsrecht 
  3.1 De betekenis van de Wvggz voor de GD  
 Casusbespreking – casus 2A 
 
12.00-13.15 uur  Lunch 
 

13.15-14.45 uur   3.2 De rol van de geneesheer-directeur bij de medische verklaring 
 Casusbespreking – casus 2B 
  
14.45-15.00 uur   Pauze                                             
 
 

4. De geneesheer-directeur, de Officier van Justitie en het strafrecht 

15.00-15.45 uur   4.1. Wvggz/Wfz en strafrecht  
 
15.45-16.30 uur          Casusbespreking Wvggz/Wfz en stellingen – casus 3 
 
16.30-16.45 uur    Pauze 
 

16.45-18.15 uur    4.2. Ontmoet de officier van justitie: Blauw en/of wit? 
  
18.15 uur Diner 
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Vrijdag  
 
 5. Positie van de geneesheer-directeur in de praktijk  
09.00-09.35 uur     5.1 Functie van de geneesheer-directeur: praktische aspecten 
  
09.35- 10.15 uur         5.2 De geneesheer-directeur en het interne krachtenveld 

  
10.15-10.30 uur   Pauze 
 
10.30-12.00 uur          De positie van de geneesheer-directeur:  
 5.3 Juridische aspecten 

 
12.00-13.00 uur   Lunch 

 
 
 6.  Thematiek en dilemma’s op het snijvlak Wvggz-Wzd-Wfz  
13.00-14.00 uur    6.1 Bespreking thematiek en dilemma’s 
 
14.00-14.45 uur   6.2 Presentatie, analyse en bespreking Vignetten  

 
14.45-15.00 uur Pauze 
  
15.00-15.30 uur          6.3 Lessons learned voor de deelnemers: wat gaan de geneesheer-
directeuren anders  doen?   
 

15.30-16.30 uur Reflectie op de gestelde leerdoelen, groepsgewijs en individueel 

 
 
16.30-17.00 uur 7. Evaluatie en afsluiting 

- Evaluatie deel I 
- Afsluiting deel I        
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Deel II  Gezondheidsrecht en de geneesheer-directeur 
 
 
 

Woensdagmiddag  
15.00-15.30 uur   Bijpraat, koffie en thee 
 
15.30-17.00 uur      8. Relevantie van intern en extern toezicht voor de geneesheer- 

directeur 
  
17.00-18.00 uur 9. Wvggz klachtrecht en de rol van de geneesheer-directeur   

 Casus 5 “Klacht en rol geneesheer-directeur” 

 
18.00-18.15 uur  Pauze met snack 
 
18.15-19.45 uur  10. Zorg in het vrijwillig kader en de WGBO 
 
19.45 uur   Diner 
 

 

Donderdag  
09.00-10.15 uur      vervolg 10. WGBO, bemoeizorg, omgaan met medische gegevens en 

beroepsgeheim 

  
10.15-10.30 uur Pauze  

                                                            
10.30-11.00 uur  11. Praktijktoepassingen over de rol van geneesheer-directeur: 
 Deel A: Beroepsgeheim en conflict van (rechts-)plichten 
 
11.00-12.00 uur Casus 6 ”Bemoeizorg, privacy en de rol van de geneesheer-directeur en 

beroepsgeheim” 
 
12.00-13.15 uur   Lunch 
 
13.15-14.30 uur          vervolg 11. Praktijktoepassingen over de rol van geneesheer- 

directeur:  
Deel B: Wilsbekwaamheid 

                                 Casus 7 ”Wilsonbekwaamheid en de rol van de geneesheer-directeur”  
 
14.30-14.45 uur  Pauze 

 
14.45-15.30 uur  12. Jurisprudentie: waar te vinden en hoe te lezen en te begrijpen  
  

  
 
15.30-16.15 uur    Casus 8 “De patiënt, de psychiater, de geneesheer-directeur en de rechter” 
 
16.15-16.30 uur Pauze 
 
16.30-18.45 uur 13. Kennismaking, confrontatie en discussie met de Rechter   

 
18.45 uur  Diner 
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Vrijdag  
09.00-10.15 uur     14. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
 Wkkgz, BIG; civiel-, tucht-  en strafrechtelijke aansprakelijkheid (deel I) 
 
10.15-10.30 uur   Pauze 
 

10.30-12.00 uur   vervolg 14. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
 Wkkgz, BIG; civiel-, tucht-  en strafrechtelijke aansprakelijkheid (deel II ) 
  
12.00-13.00 uur   Lunch 
 

13.00-13.45 uur   15.1. Presentatie, analyse en bespreking Vignetten 
  

13.45-15.00 uur 15.2 Rollenspel (2x) 
 
15.00-15.15 uur Pauze 
 
15.15-15.45 uur 15.3 Lessons learned voor de deelnemers: wat gaan de geneesheer-
directeuren  anders doen?   

 
15.45-16.30 uur 15.4 Reflectie op de gestelde leerdoelen, groepsgewijs en individueel 
 
 
16.30-17.00 uur  Evaluatie en afsluiting 

- Evaluatie deel II 

- Afsluiting deel II      

 

 


