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Voorwoord  
 

In dit verslag blikken wij terug op het afgelopen jaar. Het jaarverslag biedt een overzicht van onze 

activiteiten en de resultaten daarvan en tevens een schets van zorgelijke en verheugende 

ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg die gerelateerd zijn aan onze missie, de 

bevordering van de mensenrechten in de gezondheidszorg.  

 In 2018 was er een kabinet, dat volwaardige beslissingen kon nemen op het gebied van 

gezondheidszorg. Zo werd de regeling voor betaling van gezondheidskosten voor onverzekerden 

versoepeld. Ook heeft het kabinet een conceptvoorstel van de nieuwe Wet bevorderen 

samenwerking en rechtmatige zorg ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel verplicht onder 

andere gemeenten, zorgverzekeraars en Wet-Langdurige-zorg (Wlz)-uitvoerders om 

patiëntengegevens met elkaar te delen. De KNMG heeft gereageerd op het wetsvoorstel en stelde 

dat dit een onnodige ondermijning van het medisch beroepsgeheim betekent en van het 

maatschappelijk belang dat hiermee samenhangt. Ook werden wijzigingen in de Wet op de 

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), de zogenaamde sleepwet, aangekondigd, om de privacy 

meer te bevorderen. De Johannes Wierstichting heeft nog steeds opmerkingen over de privacy die 

door deze wet geschaad kan worden.  

De samenwerking met Dokters van de Wereld op het gebied van de gezondheidszorg voor 

ongedocumenteerden is in 2018 afgerond. Vanuit JWS heeft Alicia Dibbets (een extern ingehuurd 

deskundige) daaraan bijgedragen. 

 Dit was het jaar van de e-cursussen voor de Johannes Wierstichting. De e-cursus op het 

gebied van omgaan met ethische dilemma’s in de GGZ-zorg voor asielzoekers, is vlak voor het eind 

van 2018 gereedgekomen, en op de website gezet. Deze e-cursus is in samenwerking met de 

Universiteit Utrecht en later ook met de Vrije Universiteit ontwikkeld en gebouwd. De wat oudere e-

cursus, over gezondheidszorg voor ongedocumenteerden, bedoeld voor alle hulpverleners, is in een 

nieuw formaat gezet, en heeft ook weer opnieuw accreditatie verkregen voor twee jaar. Er is een 

start gemaakt met een e-cursus op het gebied van omgaan met hongerstakers. Hier zal in 2019 

verder aan gewerkt worden.  

 In april is het drukbezochte symposium “Daklozenzorg: kanariepietje of afvalputje?” 

gehouden. Het verslag hiervan vindt u op de website.  

 In 2018 is het dagelijks bestuur van de JWS weer voltallig aan de slag gegaan, mede dankzij 

de komst en inspanningen van de nieuwe voorzitter Fransje Snijders, internist acute geneeskunde. 

Alies Struijs is van waarnemend voorzitter vice-voorzitter van JWS geworden. De andere 

bestuursleden zijn gebleven.   

Wij zijn ons Comité van Advies dankbaar voor de vele zinvolle adviezen en morele steun die 

zij ons elk jaar weer bieden. Over de prettige samenwerking met anderen zullen we later in dit 

jaarverslag nog melding maken.  

 Aan het einde van 2018 stond onze financiële situatie er wederom goed voor, dankzij de 

giften van een aantal donateurs. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Wij hopen ook in de 

toekomst te kunnen blijven rekenen op elke vorm van steun van eenieder die onze stichting en onze 

activiteiten een warm hart toedragen. Dankzij uw (financiële) steun kunnen wij onze activiteiten ook 

in de toekomst blijven voortzetten.   
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1. Inleiding  
 

In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de Stichting voor 

Mensenrechten en Gezondheidszorg ‘Johannes Wier’ (JWS) in 2018, inclusief een korte financiële 

verantwoording van de stichting en een beschrijving en overzicht van de organisatie. De jaarrekening 

2018 is separaat gepubliceerd op de website van JWS.  

 JWS, opgericht in 1986, is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor 

professionals in de zorg en heeft, volgens de statuten, tot doel “de bevordering en naleving van de 

mensenrechten op het gebied van of in samenhang met de gezondheidszorg, zoals neergelegd in 

internationale verdragen en geformuleerd door de Verenigde Naties en haar organen en de nationale 

en internationale ethische codes en verklaringen van de werkers in de gezondheidszorg […], alles in de 

ruimste zin des woords.”  

 Om dat doel te bereiken stimuleert en mobiliseert de stichting professionals in de zorg om de 

eerbiediging van het recht van eenieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke 

gezondheid in Nederland te bevorderen (het ‘recht op gezondheid’). Voor de invulling van het ‘recht 

op gezondheid’ baseert JWS zich vooral op artikel 12 van het Internationale Verdrag inzake 

Economische Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de uitwerking van dat artikel in General 

Comment no. 14 door het Comité dat toezicht houdt op de naleving van het IVESCR.  

JWS is een vrijwilligersorganisatie.  

 Begin 2016 heeft JWS het meerjarenplan 2016 – 2020 vastgesteld dat voortbouwde op de 

activiteiten in de daaraan voorafgaande jaren. Daarbij werd opnieuw een visie ontwikkeld waarop de 

activiteiten in de komende jaren zijn gebaseerd.  

 JWS richt zich inhoudelijk op een beperkt aantal speerpunten om zich met duidelijke 

kernboodschappen en positiebepalingen op het terrein van de mensenrechten en gezondheidszorg 

te profileren. Zij wil zich als organisatie inzetten om ervoor te zorgen dat professionals in de zorg het 

‘recht op gezondheid’ respecteren. JWS richt zich van oudsher op de gezondheidszorg voor 

kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving en zal dat ook in de komende jaren blijven doen. 

Waar nodig verzamelt JWS signalen over misstanden in de zorg en kaart deze aan bij betreffende 

autoriteiten. JWS draagt bij aan schaduwrapportages ten aanzien van die internationale verdragen 

die (mede) ‘het recht op gezondheid’ betreffen.  

 JWS ziet zichzelf als kenniscentrum en denktank. Kenniscentrum door onder meer het 

aanbieden van voorlichting en educatie over het ‘recht op gezondheid’ aan professionals in de zorg; 

denktank onder meer door het organiseren van debatten en bijeenkomsten. JWS wil de 

toegankelijkheid en kwaliteit van haar diensten en producten waarborgen door regelmatig, daar 

waar mogelijk, evaluaties van haar activiteiten te verrichten en daaruit lering te trekken.  
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2. Actualiteiten en trends in de Nederlandse gezondheidszorg in 

2018 
 
Op 26 oktober 2017 was er een nieuw kabinet gestart in Nederland, een coalitie van VVD, D’66, CDA 

en ChristenUnie. Er werden twee ministers benoemd op gezondheidszorg, Hugo de Jonge (CDA) als 

kernminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Bruno Bruins (VVD), als minister zonder 

portefeuille voor Medische Zorg. Als staatssecretaris werd Paul Blokhuis (ChristenUnie) benoemd.  

 Het nieuwe kabinet ging voortvarend te werk, maar moest wel enige problemen overwinnen 

in 2018.  

 Zo zette Hugo de Jonge zich in voor het verminderen van regels in de zorg, zodat 

hulpverleners zich meer op de eigenlijke zorg konden gaan richten. Echte resultaten heeft dit echter 

nog niet gebracht: de wachttijden namen juist weer toe, met name in de jeugdzorg en de Geestelijke 

Gezondheidszorg. Het grote tekort aan psychiaters en andere werkers in de GGZ speelde daarbij een 

rol. Staatsecretaris Blokhuis heeft zich sterk gemaakt voor een verbetering hiervan, voorlopig zonder 

veel resultaat.  

 Een effect van het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie was dat besloten 

werd het Europees Geneesmiddelen Agentschap, het EMA, naar Amsterdam te verhuizen. Het 

keuren van nieuwe medicijnen zal dus voortaan in ons land gaan plaatsvinden. 

 De Eerste Kamer ging in februari akkoord met de nieuwe donorwet, waarin iedere 

Nederlander automatisch orgaandonor wordt, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen. 

Nabestaanden hebben echter altijd het laatste woord. Dit ondanks protest van ethici. De wet werd in 

maart door het kabinet bevestigd en is in 2020 van kracht.  

In april heeft Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport een 

onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Om de kwaliteit van 

zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over de juiste zorg op de 

juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn 

afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk zoals het schrappen van dubbele registraties 

en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

In het najaar is er een Nationaal Preventieakkoord gesloten met veertig organisaties. Dit 

akkoord richt zich op het voorkomen van roken, het tegengaan van overgewicht en stimuleren van 

gezond eten, en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Hoe dit in de praktijk gaat werken, 

en of het aankomt bij kwetsbare groepen, moet nog blijken.  

In juni werd er een akkoord gesloten over de toekomst van de GGZ. Belangrijke punten hierin 

waren het toewijzen van 150 extra opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen, en het plan meer 

ervaringsdeskundigen in te zetten.  

Ook werd er in juni een akkoord met de huisartsen gesloten voor 2019-2022. Hierin werd 

onder andere extra geld uitgetrokken voor de zorg in achterstandswijken.  

In oktober bleek dat er twee ziekenhuizen moesten sluiten: het Slotervaartziekenhuis, en de 

IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. Minister Bruins reageerde daar aanvankelijk nogal koeltjes op, en 

na aandringen van de politiek meldde hij niets te kunnen doen vanwege de invloed van de 

marktwerking. De zorgverzekeraars bleken hierbij machtiger dan de zorg voor de individuele patiënt, 

die behoorlijk in het gedrang kwam.  

In 2018 startte er ook een onderzoek naar euthanasie bij ‘voltooid leven’. De Universiteit 

voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan onderzoek naar de omvang en 
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omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden 

voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde doen. 

In de laatste maanden van het jaar werd er ook een begin gemaakt met de vervanging van de 

wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) door twee nieuwe wetten. De 

JWS zal hierbij een vinger aan de pols houden, wat betreft de mensenrechtenkant.  

 

 

 Er is ook een aantal dingen blijven liggen. Zo bleef de tolkenvergoeding voor statushouders in 

2018 nog achterwege. In 2019 zal er een nieuwe poging worden gedaan het kabinet hiervoor over de 

streep te trekken, ook met verwijzing naar de mensenrechten 

 Verder wilde demissionair minister Schippers van VWS het bij wet mogelijk maken om, 

zonder toestemming van de patiënt, lichaamsmateriaal/DNA te gebruiken dat is opgeslagen in 

medische biobanken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In zeer uitzonderlijke 

omstandigheden weegt het belang van waarheidsvinding zwaarder dan die van het 

verschoningsrecht en het beroepsgeheim, aldus schreef Schippers in haar conceptwetsvoorstel.   

 Tenslotte was er in 2018 veel te doen om de zogenaamde ‘sleepwet’: een wet om potentiéle 

terroristen op te sporen middels massaal onderzoek van gegevens. De KNMG stelt dat deze wet ‘het 

beroepsgeheim niet ongemoeid laat’ en zegt zich ‘ernstig zorgen te maken over de impact van de 

wet’. De LHV is ‘fel tegen’ uitbreiding van de bevoegdheden, zo meldt die organisatie, omdat het de 

diensten toegang kan geven tot ICT-systemen in de zorg. Uiteindelijk werd de wet inzet van een 

referendum dat tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gehouden werd, en werd de wet in 

dat referendum afgewezen. In hoeverre de wet gewijzigd zal worden, is nu nog niet duidelijk. 

Overigens gingen de KNMG en de LHV in de week vóór het referendum toch overstag, en meldden 

vóór de wet te zijn. JWS blijft tegen de wet om redenen van privacy.  
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3. De JWS activiteiten in 2018 
 

3.1.1 Mensenrechteneducatie 

Begin 2018 werd de samenwerking met Dokters van de Wereld op het gebied van 

mensenrechteneducatie, met name voor ongedocumenteerden, voortgezet.  Deze samenwerking is 

in april 2018 succesvol beëindigd.  

 De voorlichting die JWS geeft op haar website over allerlei onderwerpen rond 

mensenrechten en gezondheid werd voortgezet. 

 

3.1.2 Gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten 

De e-cursus ‘Gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten’ werd in een nieuw formaat op 

de website gezet, en voorzien van een nieuw aangevraagde accreditatie. Inmiddels is de cursus voor 

artsen geaccrediteerd voor twee nascholingspunten.  

 

3.1.3 De e-cursus ‘Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers’ 

De e-cursus ‘Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers’ werd eind 2018 afgerond en op de 

website gezet. De ontwikkeling nam veel tijd, en moest in 2018 door een groot team van 

deskundigen worden beoordeeld.  De samenwerking met de afdeling Metamedica van de Vrije 

Universiteit Amsterdam heeft tot een mooi eindresultaat geleid. De aanvraag voor accreditatie loopt 

eind 2018 nog, maar de verwachting is dat deze cursus ook voor 2 punten wordt geaccrediteerd voor 

artsen, verpleegkundigen en psychologen. De ontwikkeling van de cursus heeft een groot beroep 

gedaan op de financiële reserves van de JWS, en heeft ook sommige bestuursleden veel tijd gekost.  

 

3.1.4 Medische begeleiding bij honger- en dorststakingen 

De intervisiegroep van vertrouwensartsen  is door de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht  

(FMMU) en JWS in 2018 doorgezet, onder begeleiding van onze oud-voorzitter Loes van Willigen. 

 

3.1.5 Ontwikkeling van een e-cursus op het gebied van honger- en dorststakingen 

De JWS besloot al in 2017 om een start te maken met een vertaling en bewerking van de Noorse e-

cursus over honger- en dorststakingen. In 2018 bleek deze Noorse cursus niet van voldoende 

kwaliteit. JWS gaat nu een eigen e-cursus samenstellen. In 2018 werd daarmee een begin gemaakt. 

Onze oud-voorzitter, Loes van Willigen, heeft deze taak op zich genomen. In 2018 werd alvast een 

deel van de financiële reserve van JWS voor de cursus vastgezet.  

 

3.1.6 Inbedding van ‘gezondheidszorg en mensenrechten’ in medische curricula 

JWS heeft getracht dit punt op de agenda van de verschillende gremia te houden, of te krijgen. Een 

afvaardiging van het bestuur had eind 2018 weer het jaarlijks overleg met René Héman, de voorzitter 

van de KNMG, onder andere over dit punt. JWS heeft besloten om zelf een cursus te maken op dit 

gebied, in samenwerking met opleidingen. Daartoe is in 2018 echter nog geen begin gemaakt. In 

2019 zal er een nieuwe poging moeten worden gedaan, maar zal er ook voldoende financiering 

moeten worden gevonden van externe bronnen.  
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3.1.7 Nieuwsbrieven en website 

 Rond de zomer werd een papieren nieuwsbrief gezonden aan alle donateurs en andere 

geregistreerde belangstellenden.  De redactie van de nieuwsbrief is wat betreft de inhoud 

onafhankelijk van het bestuur, maar er zijn natuurlijk wel dwarsverbanden. Zo zorgden de 

medewerkers van het secretariaat voor de verzending van de nieuwsbrief.  

 De elektronische nieuwsbrief werd tweemaal verstuurd in 2018. Hiervoor kan elke lezer van 

de website zich aanmelden. Er zijn meer dan 600 ontvangers van deze nieuwsbrief. 

De website van de JWS is ook in 2018 weer goed gevuld geweest met actuele onderwerpen.  

 Van de hand van de voorzitter van de JWS, dr. Fransje Snijders, is een artikel over 

gezondheidszorg bij kwetsbare groepen gepubliceerd in Medisch Contact van 12 december 2018. Dit 

artikel is te lezen via de website van JWS, zij het enkel voor abonnees van Medisch Contact, en vanaf 

juni 2019 voor iedereen.  

 Actuele onderwerpen die dit jaar rond mensenrechten en gezondheid speelden zijn op de 

website geplaatst door het bestuurslid dat daarvoor de verantwoordelijkheid op zich had genomen, 

Petra de Jong.  

 

3.2 Bijdrage aan schaduwrapportages 

In 2018 is de schaduwrapportage van het Vrouwenverdrag van de VN medeondertekend door de 

JWS. Ook heeft JWS meegewerkt aan het schaduwrapportage over de conventie tegen foltering 

(Convention against torture, CAT).  

 

3.3 Deskundigheidsbevordering 

Door de oud-voorzitter van JWS, dr. Loes van Willigen, is er twee maal lesgegeven aan algemeen 

militaire artsen over gezondheidszorg, mensenrechten en ethische dilemma’s. Ook heeft onze oud-

voorzitter voorlichting gegeven over de activiteiten van JWS middels een stand tijdens het congres 

van het Nederlands Huisartsen Genootschap in november 2018.  

 

3.4 Refereerbijeenkomsten 

In 2018 zijn er geen refereerbijeenkomsten gehouden. In plaats daarvan heeft het bestuur al eind 

2017 de beslissing genomen om bij elke vergadering van het Algemeen Bestuur in 2018 één 

bestuurslid over een hem of haar bekend onderwerp een lezing te geven.  Dit lijkt een goede manier 

om de kennis binnen het bestuur over de diverse onderwerpen van de JWS adequaat te houden. Er 

zijn presentaties gehouden over robotisering en over zorg aan kwetsbare groepen. 

 

3.5 Symposium 

Op 4 april werd het drukbezochte JWS-symposium gehouden in het Amnesty-gebouw over daklozen 

zorg onder de titel: ‘Daklozenzorg: kanariepietje of afvalputje? Een zeventigtal aanwezigen volgde 

met veel belangstelling de lezingen van Lia van Doorn, lector aan de Hogeschool van Utrecht, en 

Joanneke van der Nagel, psychiater bij Tactus verslavingszorg. Wim Eickholt hield als 

ervaringsdeskundige een gloedvol verhaal over de praktijk van de dakloze, met muzikale 
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intermezzo’s van de zangeres Muriël. Na de lezingen traden de sprekers met elkaar in debat. Voor 

een uitgebreid verslag van het symposium wordt verwezen naar de website van JWS.  

Een professionele fotograaf, Roelof Rump, verzorgde de foto’s van de dag. 

 

4. De interne organisatie 
 

 

4.1 Het bestuur van JWS 

 

Het Dagelijks Bestuur is vijfmaal bijeen geweest in 2018, het Algemeen Bestuur ook vijfmaal.  

 In februari is de nieuwe voorzitter dr. Fransje Snijders benoemd en meteen op volle kracht 

aan het werk gegaan om de activiteiten en de bekendheid van JWS te promoten, uiteraard in 

samenwerking met de rest van het bestuur. Dr. Alies Struijs heeft tegelijkertijd de taak van vice-

voorzitter op zich genomen. Ze was al lid van het bestuur.  

 In de eerste maanden van 2018 kwam het bestuur weer volledig op gang. In februari 2018 

kreeg de aftredende voorzitter dr. Loes van Willigen een geanimeerde afscheidsreceptie 

aangeboden. 

 Het bestuurslid Kitty van Zoest, kinderarts, nam helaas in december afscheid. Ze werd 

bedankt voor haar aandacht voor kinderrechten en gezondheidszorg.  

 De secretaris, Hans Rohlof, promoveerde op 29 juni 2018 bij de Universiteit van Utrecht op 

het proefschrift ‘Psychodiagnostic assessment with refugees. Studies on the Cultural Formulation 

Interview and somatization’ (promotor: prof. dr. Rolf Kleber, co-promotor: dr. J. Knipscheer). 

Vanwege deze promotie hield één van de commissieleden, prof. Roberto Lewis-Fernàndez van de 

Columbia University te New York een workshop op 28 juni in den Haag.  

 Ons bestuurslid Wil Voogt heeft op 26 april een onderscheiding gekregen, Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau, met name voor het feit dat ze de Stichting Lampion heeft opgericht, het landelijk 

informatie- en adviespunt voor mensen die illegaal in Nederland zijn, en voor de activiteiten die ze 

daar nog steeds voor verricht. Ook haar inzet voor de JWS werd bij de toekenning genoemd.  

 

4.2 Het secretariaat 

Het secretariaat bestond in 2018 uit twee personen, Aggie Nieuwint en Wil Homan. In de loop van 

het jaar werd besloten het secretariaat slechts één middag per week open te stellen, 

donderdagmiddag. Aggie Nieuwint besloot zich gedeeltelijk terug te trekken uit het secretariaat, 

maar bleef wel hand- en spandiensten verrichten.  

 Voor de verbetering van de I.T. op het kantoor zorgde in 2018 Marc Verhoeven. Hij heeft de 

softwareproblemen op het kantoor goed kunnen oplossen.  

 Het archief, dat in 2016 was opgeschoond, kon goed up-to-date gehouden worden. Met vier  

uur per week was het secretariaat redelijk bemand. Een zoektocht naar een extra secretaresse, als 

vrijwilligster werkend, leverde helaas niets op.  

 

4.3 Het Comité van Advies 

In november 2018 werd de najaarsvergadering van het Comité van Advies gehouden. Het Comité 

kwam met een aantal zinnige adviezen, onder andere over de beperking van de focus van de JWS. 



9 
 

Wij zijn onze Comité van Advies dankbaar voor de vele zinvolle adviezen en morele steun die zij ons 

elk jaar weer bieden.  

4.4 Andere medewerkers 

Onze dank gaat uit naar al degenen die die ons op kosteloze basis bij al onze activiteiten, waaronder 

de studiedagen, en ook de redactie van onze Nieuwsbrief, terzijde staan.  Onze oud-voorzitter, Loes 

van Willigen, is nog op allerlei wijzen actief voor de JWS, hetgeen we zeer waarderen. Ook zijn we 

veel dank verschuldigd aan Rian Rietveld, van RRWD web development, die al vele jaren kosteloos 

onze website heeft beheerd, en pas eind 2018 heeft besloten te stoppen.  Rosanne van Staalduinen 

van Buro Staal heeft het web-beheer kosteloos overgenomen.  

We blijven blij met onze huidige huisvesting in het Amnestyhuis in Amsterdam, en  danken 

de medewerkers van de afdeling Beheer van Amnesty International voor de hand- en spandiensten 

die zij ons bij tijd en wijle bieden, met name rond de telefonische bereikbaarheid. 

  

4.5 Sociale Media 

Naast een actieve website is de JWS ook actief op Twitter en Facebook. Daarnaast heeft het ook een 

LinkedIn account. Sociale media zijn belangrijk om brede groepen belangstellenden te blijven boeien.  

 

4.6 Overige samenwerking 

Naast samenwerking met Dokters van de Wereld in het project dat beschreven staat in 3.1.1, en met 

de Vrije Universiteit dat beschreven staat in 3.1.3 was de JWS ook meelezend lid van de Stuurgroep 

en lid van de Adviesraad van het Instituut Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO).  Deze 

Adviesraad werd eind 2018 opgeheven.  

De JWS is ook een lid van de International Federation of Health and Human Rights 

Organisations (IFHHRO), waarvan het hoofdbestuur ook in Nederland zetelt.  
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6 Samenstellingen en contact 
 

Het bestuur 
Het algemeen bestuur van JWS werd op 31 december 2018 gevormd door:  

 Dr. Fransje Snijders, internist acute geneeskunde.  

 Dr. Alies (A.J.) Struijs, ethicus, voorzitter ad interim, later vicevoorzitter, senior 
adviseur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving/expert ethiek Vilans, 
kenniscentrum langdurende zorg (tevens DB) 

 Dr. Hans (J.G.B.M.) Rohlof, psychiater, Transparant GGZ, secretaris (tevens DB) 

 Wim (W.) Reinders, financieel adviseur, penningmeester (tevens DB) 

 Mr. Drs. Wil (W.C.) Voogt, socioloog en jurist, voormalig Inspecteur IGZ 

 Drs. Petra (P.J.) de Jong, jeugdarts KNMG, GGD Hollands Midden 
Het JWS secretariaat 
Op het secretariaat werkten op 31 december 2018 op vrijwillige basis: 

 Aggie Nieuwint 

 Wil Homan - Meyer 

Comité van Advies 
Het Comité van Advies bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden (in alfabetische 
volgorde): 

 Prof. dr. I.D. (Inez) de Beaufort, hoogleraar Medische Ethiek en Filosofie 

 Prof. mr. dr. J.K.M. (Sjef) Gevers, emeritus hoogleraar Gezondheidsrecht 

 Prof. Dr. A.M. (Anton) van Kalmthout, emeritus hoogleraar Strafrecht en 

Vreemdelingenrecht, en o.a. lid van het Comité ter Preventie van Martelingen (CPT) 

 Drs. E. A.M. (Eduard) Nazarski, directeur Amnesty International Nederland  

 Prof. dr. T. (Toine) Lagro – Janssen, huisarts, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies 

Medische Wetenschappen 

 Drs. H.J. (Henk) Smid, directeur ZonMw 

 Dr. L (Lode) Wigersma, arts, voormalig directeur artsenfederatie KNMG, 

toezichthouder in de zorg 

Commissie ontwikkeling e-cursus ‘ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers’ 

 Dr. Sander Kramer, onderzoeker Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, 

Universiteit Utrecht, eerder projectleider ‘Ontwikkeling van een handreiking ethische 

dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers’ 

 Dr. Alies Struijs senior adviseur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

en coördinator Centrum voor Ethiek en Gezondheidszorg, bestuurslid JWS 

 Dr. Loes van Willigen, arts n.p. 

Commissie ontwikkeling e-cursus ‘Hongerstaking’ 

 Dr. Loes van Willigen, arts n.p. 

 Dr. Fransje Snijders, internist 
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 Petra de Jong, arts jeugdgezondheidszorg 

 Adriaan van Es, huisarts n.p. 

 Emile Kruyt 

 Hans van der Meer 

 Rinse Meijer 

 Pauline Jacobs 

 Menno haverkort, huisarts 

 Aernout Tenhaeff 

Redactie Nieuwsbrief 
De samenstelling van de redactie van de (papieren) Nieuwsbrief op 31 december 2018: 

 Alicia Dibbets, mensenrechten-onderzoeker en trainer 

 Ger Dullens, journalist 

 Christel ten Berge, verpleegkundige 

 Lisette Luijkx, huisarts, voormalige vicevoorzitter JWS 

 Mette Vreeken MA, historicus en journalist 

 

Contact 
Voor nadere informatie over de activiteiten of publicaties van JWS verwijzen wij u graag naar 

onze website: www.johannes-wier.nl.   

Mocht u vragen hebben of informatie willen ontvangen over mogelijkheden om persoonlijk 

of financieel te kunnen bijdragen aan het werk van JWS, dan staan wij u hierover graag te 

woord. U kunt schriftelijk, per e-mail, via de website of telefonisch contact met ons 

opnemen via onderstaande contactgegevens.  

 

Contactgegevens van JWS: 
Keizersgracht 177 
1016 DR Amsterdam 
Tel.nr: 020- 77 33 799 
Email: info@johannes-wier.nl 
www.johannes-wier.nl  
IBAN NL39 TRIO 0254 6959 22  
 
 

 

http://www.johannes-wier.nl/
mailto:info@johannes-wier.nl
http://www.johannes-wier.nl/

