
18-12-2018 Topadvocaten Mededinging: nummers 1 en 2 van hetzelfde kantoor - Zorgvisie

https://www.zorgvisie.nl/rapport/topadvocaten-mededinging-nummers-1-en-2-van-hetzelfde-kantoor/ 1/2

06 DEC 2018

Topadvocaten Mededinging: nummers 1 en 2 van hetzelfde kantoor

Voor de verkiezing  benaderde Zorgvisie 366 advocaten van 89 kantoren persoonlijk per e-mail. Een oproep tot deelname op de website

leidde tot meer aanmeldingen. Uiteindelijk stonden 413 advocaten op de geschoonde verzendlijst, van wie 166 hun stem hebben

uitgebracht. Deze advocaten zijn afkomstig van 36 kantoren. Vorig jaar stemden 114 advocaten van 25 kantoren. Op 14 december wordt

bekendgemaakt wie dit jaar algeheel winnaar is. In de aanloop naar deze bekendmaking onthult Zorgvisie elke dag een categoriewinnaar.

Na Medisch tuchtrecht, Privacy en beroepsgeheim en Regulatory, vandaag dus de winnaar Mededinging.

Winnaar Mededinging

Diederik Schrijvershof is sinds 2004 advocaat en richtte in 2013 samen met Bas Braeken en

Martijn van de Hel Maverick Advocaten op, gespecialiseerd in mededingingsrecht,

economische regulering en aanbestedingsrecht. Schrijvershof kreeg 52 stemmen, zijn collega

Martijn van de Hel 51 stemmen. De advocaten zijn volop actief in alle segmenten van de zorg

en life sciences. Maverick Advocaten adviseert en procedeert voor zorgaanbieders en hun

brancheverenigingen over allerhande zaken die raken aan de bevoegdheid van ACM en NZa.

Met mijn team zorg ik dat fusies, overnames en joint ventures van zorgaanbieders worden goedgekeurd door de NZa en ACM. Kiezen

zorgaanbieders voor een samenwerking dan moeten zij dat weten te verenigingen met het kartelverbod. De kunst is om onze klanten

daarbij snel en kostenefficiënt te helpen, aldus Schrijvershof.

Boete voor zorgverzekeraar

RAPPORT

Eén stem meer dan zijn partner bij Maverick advocaten kreeg Diederik Schrijvershof als specialist in Mededingingszaken.

Bij de jaarlijkse verkiezing Topadvocaten Gezondheidszorg kiezen advocaten ook wie in een bepaald rechtsgebied

uitblinkt.

 Bewaren

Foto: chones /Fotolia
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Sector:

Soort:

Ook bij gezamenlijke zorgverkoop adviseert zijn team zorgaanbieders. Effectief optreden tegen misbruik van inkoopmacht en schending

van de zorgplicht door verzekeraars en zorgkantoren ten nadele van de consument, lijkt nog steeds een blinde vlek bij de

mededingingsautoriteiten, constateert Schrijvershof. Een gedenkwaardige zaak in dat kader is dat de NZa in 2017 voor het eerst een boete

oplegde aan een zorgverzekeraar (De Friesland Zorgverzekeraar) vanwege het schenden van dwingende NZa-regels bij het

zorginkoopproces. Die boete volgde op een succesvol handhavingsverzoek dat wij namens een branchevereniging van zorgaanbieders

opstelden. Gezien de positie en rol van verzekeraars in het stelsel goed om te zien dat de NZa eens optrad tegen dergelijke praktijken.

Categorie Mededinging

De groei in het aantal fusies en overnames in de zorg zet nog steeds door. Dit jaar fuseerden de Amsterdamse universitaire ziekenhuizen

VUmc en AMC. Een fusie die heel wat voeten in de aarde had. Onlangs maakte de minister van VWS nieuwe wetgeving bekend: het

fusietoezicht komt in zijn geheel bij de ACM te liggen. Bovendien zal de minister nadere eisen gaan toevoegen aan de zorgspecifieke

fusietoets. Genoeg werk aan de winkel dus voor de top-10 advocaten in de categorie Mededinging:

1 Diederik Schrijvershof Maverick Advocaten 52

2 Martijn van de Hel Maverick Advocaten 51

3 Marc Wiggers Loyens & Loeff 47

4 Joris Rijken AKD 40

5 Sarah Beeston Van Doorne 38

6 Tom van Helmond Loyens & Loeff 36

7
Weijer Verloren van

Themaat
Houthoff 28

8 Niels van den Burg KBS advocaten 27

nr9 Annemieke van der Beek Kennedy Van der Laan 24

10 Tim Raats Maverick Advocaten 22

Rapport informatie

Overig

Onderzoek / Wetenschap
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