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SECTORGROEP 
GEZONDHEIDSZORG

Van de Sectorgroep 
Gezondheidszorg maken 
de volgende praktijk-
groepen deel uit:

- Arbeidsrecht
-  Bouw- en  

aanbestedingsrecht
- Gezondheidsrecht
- Huurrecht
-  Intellectuele eigendom, 

ICT-recht & privacy
- Mededingingsrecht
- Ondernemingsrecht
- Vastgoedrecht



Sectorgroep Gezondheidszorg
Partijen in de gezondheidszorg staan onvermin-
derd voor grote uitdagingen, zoals op het gebied 
van kwaliteit en veiligheid van zorg en finan-
ciering en besturing van zorgorganisaties. Dit 
alles met een steeds krapper wordend budget en 
voortdurend veranderende wet- en regelgeving.

De Sectorgroep Gezondheidszorg van 
KienhuisHoving bestaat uit advocaten en nota-
rissen uit verschillende praktijkgroepen. Door 
de verschillende juridische expertisegebieden 
en hun specifieke kennis van de gezondheids-
zorg aldus samen te brengen, kunnen wij kennis 
en ervaring delen en op proactieve wijze met u 
meedenken over de uitdagingen waar de zorg 
voor staat.

De Sectorgroep Gezondheidszorg heeft uitge-
breide ervaring in de juridische advisering van 
verschillende partijen in de zorg. Zij adviseert 
met name zorginstellingen, individuele beroeps-
beoefenaren, beroepsorganisaties en andere 
samenwerkingsverbanden in de zorg.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen u adviseren, begeleiden en zo nodig 
bijstaan bij vraagstukken op het gebied van:

- Kwaliteit en veiligheid van zorg
- Medische aansprakelijkheid, tuchtzaken
-  De positie van de medisch specialist,  

maatschapsgeschillen
- Eisen aan bestuur en toezicht/governance
- Zorginkoop, aanbesteding en contractering
-  Samenwerking, fusies, overnames en  

reorganisaties in de zorg
-  EPD, e-health toepassingen, telezorg,  

big data, privacy
- Flexibele inzet van arbeid
-  Medezeggenschap van werknemers en cliënten
-  Scheiden van wonen en zorg, bouw- en project-

ontwikkeling
-  Geschillen met externe toezichthouders  

(NZa, ACM en IGZ) Voor meer informatie

Yvonne Nijhuis
(gezondheidsrecht, arbeidsrecht)
(053) 480 42 26
yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl
 

Edwin Schotanus
(mededingingsrecht)
(053) 480 47 07
edwin.schotanus@kienhuishoving.nl

Juridische expertise- 
gebieden en specifieke 
kennis worden samen 
gebracht.

Staat u voor grote  
uitdagingen in de  
Gezondheidszorg?  
De Sectorgroep  
Gezondheidszorg van 
KienhuisHoving denkt 
graag met u mee.


