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Topadvocaten Mededinging: nummers 1 en 2 van hetzelfde kantoor
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
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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.
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