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Introductie gastsprekers Blok 5 

Brussel, 27 en 28 januari 2022 

De rol van Europa in de zorg; met medewerking van de Permanente Vertegenwoordiging 
van Nederland in Brussel, EU Directoraat Generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit (SANTE), 
werkbezoek Europees Parlement en in debat met lobbyisten en Brusselkenners. 

 
 

Friso Coppes 
Partner bij Bureau Brussels  
 
Friso Coppes is partner bij Bureau Brussels en werkt al meer dan twee 
decennia in public affairs. Voordat Friso Coppes Bureau Brussels 
oprichtte in 2008, werkte hij als Vice President Corporate Affairs voor 
Koninklijke Ahold in Brussel. Hier was hij actief in verschillende 
beleidsdomeinen. EU mededingingsregulering en de regelgeving 
omtrent zelfmedicatie in Zweden zijn twee voorbeelden van deze 
beleidsdomeinen. Friso studeerde rechten in Amsterdam.  
 
Friso zal de tweedaagse inzetten met een presentatie over het Europees besluitvormingsproces, 
het opstellen van een public affairs-strategie en hoe culturele verschillen op Europees niveau 
het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. 

 

Prof. dr Fedde Scheele 
Gynaecoloog, OLVG Academisch ziekenhuis Amsterdam en hoogleraar Vrije Universiteit 
Amsterdam 
 
Prof. Fedde Scheele promoveerde in 1994 aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als gynaecoloog 
en is gecertificeerd trainer voor pre- en postdoctoraal klinisch 
onderwijs. Momenteel leidt hij een groep PhD-studenten die 
werken aan verschillende perspectieven van maatschappelijke 
verantwoording van medische opleidingen. Fedde heeft 
meerdere functies in verschillende nationale en internationale 
comités en projecten voor de hervorming van postdoctorale 
opleidingen, ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
medisch onderwijs. In het verleden was hij breed betrokken bij 
het vormgeven van het curriculumontwerp voor de 
postdoctorale opleiding verloskunde en gynaecologie. Ook was hij 14 jaar voorzitter van de 
Artsenfederatie KNMG. 
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Bart Ooijen  
Afdelingshoofd voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Permanente Vertegenwoordiging van 
Nederland bij de EU (PVEU)  
 
Bart Ooijen is betrokken bij de bijeenkomsten van nationale 
ministers op gebied van gezondheid, jeugd en sport en is actief bezig 
met kwesties zoals vaccinatie, digitale gezondheid, het 
solidariteitskorps en antidopingmaatregelen. Eerder werkte Bart als 
senior beleidsmedewerker bij het Nederlands Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder was hij meer dan 5 jaar 
beleidsmedewerker bij de Sport Unit van de Europese Commissie, 
waar hij verantwoordelijk was voor sport en onderwijs, gender en 
diversiteit, sport voor mensen met een handicap en de bestrijding 
van discriminatie en racisme.  
 
 
 

Hugo van Haastert 

Beleidsmedewerker, afdeling Gezondheid en Voedselveiligheid bij de EU 

 

Hugo van Haastert is gedetacheerd landelijk deskundige en 
werkzaam als beleidsmedewerker bij de afdeling Gezondheid 
en Voedselveiligheid in de Europese Commissie. Daarbinnen 
houdt  Hugo zich bezig met Digitale Gezondheid, 
gezondheidssystemen, medische producten en innovatie. 
Eerder was Hugo Senior adviseur bij het Nederlands 
Ministerie van Financiën, strategisch adviseur bij gemeente 
Nieuwegein en Senior adviseur bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hugo is afgestudeerd met 
een Master Political Science aan de Universiteit Leiden en een 
Master Public Information Management aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam.  
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Pascal Garel  
Chief Executive European Hospital and Healthcare Federation (HOPE)  
 
Pascal Garel is sinds september 2005 CEO van HOPE, de 
European Hospital and Healthcare Federation. Zijn primaire 
professionele achtergrond is management in de 
gezondheidszorg. Pascal is al meer dan twinting jaar actief 
betrokken bij besluitvormingsmechanismen in de 
ziekenhuissector wat betreft onderzoek, ziekenhuisbeheer, 
kwaliteit en ontwikkeling van patiëntveiligheid in nationale, 
Europese en internationale context. Daarnaast was hij onder 
meer directeur van de Europese en internationale afdeling van 
de Franse ziekenhuisfederatie en werkte hij bij het Franse 
Ministerie voor Volksgezondheid op de afdeling verantwoordelijk voor Centraal- en Oost-
Europa. Pascal is in het bezit van een Bachelor politieke wetenschappen, Master Europees recht 
en een diploma van de Franse Nationale School voor Volksgezondheid. 

 
 

Elizabeth Kuiper 
Executive director Public Affairs European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA) 
 
Elizabeth Kuiper is al meer dan 7 jaar Directeur Europese Zaken bij 
de European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA). Eerder werkte ze als attaché bij de 
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, waarbij 
ze de Nederlandse belangen vertegenwoordigde bij EU-
onderhandelingen op het gebied van gezondheid, farmaceutica en 
medische hulpmiddelen. Daarvoor werkte Elizabeth meer dan drie 
jaar als politiek adviseur bij het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

 
Sietse Wijnsma 
Beleidsadviseur Renew fractie (liberalen en democraten) in het Europees parlement 
 
Sietse Wijnsma werkt al meer dan 7 jaar als Politiek Adviseur bij 
Renew Europe, de liberale politieke groep binnen het Europees 
Parlement. Eerder werkte hij voor verschillende gekozen leden in 
het Europees Parlement. Sietse was in het verleden ook erg actief 
binnen de Nederlandse politieke partij D66. Sietse is in het bezit 
van een Bachelor publieke administratie en een Master 
internationaal management en beleid, beiden verkregen aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam 

 


