Kort CV van Frans F.H. Rutten.
Frans Rutten (1948; econometrist) is sinds 1982 hoogleraar gezondheidseconomie aan
respectievelijk de Universiteit van Maastricht (1982-1989) en de Erasmus Universiteit
Rotterdam (vanaf 2013 emeritus hoogleraar) en was van 2002 tot 2007 voorzitter van het
instituut Beleid Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit te
Rotterdam. In 1988 heeft hij het ‘institute for Medical Technology Assessment (iMTA)’
opgericht, waarvan hij 12 jaar directeur is geweest en waaraan hij nog steeds verbonden
is.
In 2001-2002 was hij president van de ‘international Health Economics Association’ en
in 1999 organiseerde hij samen met collega’s van het iBMG het wereldcongres
gezondheidseconomie in Rotterdam. In 2002 was hij voorzitter van het organisatiecomité
van het Europese congres van de ‘International Society for Pharmacoeconomics &
Outcomes Research (ISPOR)’, eveneens in Rotterdam. Voorts was hij lid van de redactie
van een vijftiental nationale en internationale tijdschriften en adviseur van vele publieke
instellingen (onder meer de Europese Commissie, de Wereldbank, de WHO en de Raad
van Europa) en van een aantal farmaceutische bedrijven.
Hij heeft meer dan 300 artikelen in internationale en nationale tijdschriften geschreven en
een groot aantal boeken gepubliceerd, waaronder verschillende tekstboeken op het terrein
van de gezondheidseconomie. In 2008 was hij nr. 5 van de best publicerende economen
in Nederland en in 2009 was hij nr. 6 van de 30 meest geciteerde economen in Nederland
(ranglijsten ESB). Hij heeft 44 promovendi begeleid, waarvan er inmiddels 8 zelf
hoogleraar zijn. In 1978 heeft hij de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidseconomie opgericht, waarvan hij in 1986-1998 voorzitter was.
Tenslotte was hij in de periode 1984-1989 voorzitter van de Raad van Toezicht van het
Centraal Ziekenfonds Sittard, in 1990-2009 voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Zorgverzekeraar DSW, in 2010-2014 lid van de Raad van Toezicht van Koninklijke
Visio, sinds 1986 lid van de Gezondheidsraad, en in 2009-2011 lid van de Raad van
Advies van de NZa. Momenteel is hij nog (onbezoldigd) voorzitter van de Raad van
Commissarissen van iMTA BV, een dochter van de Erasmus Holding BV. Hij vervult
momenteel verder geen bestuurlijke of toezichthoudende functies.
Bij zijn afscheid van de Erasmus Universiteit heeft hij uit handen van minister Schippers
een koninklijke onderscheiding ontvangen (officier in de Orde van Oranje). Voorts kreeg
hij bij die gelegenheid de Ad Fontes penning van de Erasmus Universiteit Rotterdam en
de ErasmusMC penning voor bijzondere verdiensten.

