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§

I.

De zieke als rechtssubject

I. Er heeft zich, met name na de tweede wereldoorlog, een belangrijke wijziging voltrokken in de manier waarop in de geneeskunde en
de geneeskunst de zieke mens wordt benaderd. Lag voorheen het
accent op de verschijnselen gezondheid en ziekte, onder invloed van
anthropologische en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht
nu meer gericht op de patient als mens. Gezondheid en ziekte worden
beschouwd als hoedanigheden van het menselijk leven en niet Ianger
als biotische begrippen met een biologisch-humaan substraat. Bedoelde ontwikkeling begint in feite bij de opkomst van de psychosomatische geneeskunst. De herontdekking van de zieke als mens
heeft ertoe geleid, dat niet Ianger de gezondheid of de ziekte als uitgangspunten wordt genomen, maar de zieke mens zelf. Deze anthropologische zienswijze en de constatering dat er met betrekking tot de
gezondheidssituatie waarin de mens verkeert, een relatie bestaat
tussen het somatische, het psychische en het sociale heeft geleid
tot het inzicht dat nader in de theorie van de integrale geneeskunde
is uitgewerkt, t. w. dat de zieke tegemoet moet worden getreden en de
ziekte moet worden bestreden vanuit de onderlinge samenhang van
deze drie aspecten. Genoemde elementen zijn terug te vinden in de
gezondheidsdefinitie van de World health organisation (art. r van
het Statuut) : ,Health is a state of complete physical, mental and
social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity" !

Typerend voor de gesignaleerde verandering is dat de passieve
rol van de patient soms wordt vervangen door een meer actieve. De
zorgverlener wordt niet Ianger met een ziektegeval geconfronteerd,
maar met een mens in zijn totale existentie. Bij sommige behandelingen is de patient meer een lid van het behandelingsteam (hetgeen
bewust wordt nagestreefd bij bepaalde psychiatrische en revaliderende behandelingen) dan de traditionele patient. Er wordt ook een
grater beroep op cooptatie gedaan. AI gaat deze ontwikkeling langzaam, algemeen kan worden gesteld dat de zieke meer en meer als
een mondig mens wordt gezien, waartoe ongetwijfeld de evolutie van
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de gedragswetenschappen heeft bijgedragen. Het behoeft geen
betoog dat deze ontwikkeling een goede voedingsbodem vond in de
anthropologische geneeskunde. Voor de zorgverlener vereist het een
andere attitude waar hij vreemd tegenover staat en waarvoor hij
nag veel moet leren en ervaren, maar oak voor de patient betekent
het een ommekeer : hij zal een mondig mens moeten kunnen zijn,
juist in kwetsbare situaties zoals tijdens het ziek-zijn en het sterven.
3· Uiteraard zijn in het contemporaine gezondheidsrecht de sporen
te vinden van de traditionele wijze waarop de patient en zijn ziekte
werden benaderd. De juridische systematiek biedt daartoe alle mogelijkheden omdat het behandelingscontract meer op gewoonten en
gebruiken is gebaseerd dan op wettelijke voorschriften of gemaakte
afspraken. Oak in de strafrechtelijke regeling van het medisch handelen vinden gewoonten en gebruiken een plaats, nl. in de buitenwettelijke rechtvaardigingsgronden. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zullen echter in het recht teruggevonden moeten worden.
Macht de rechtssystematiek dit in enig opzicht verhinderen, dan client
het uitgangspunt te zijn dat de systematiek de ontwikkeling moet
volgen en niet andersom. Het proces van mondig worden van de
patient zal dus, hoe dan oak, in het gezondheidsrecht geconcretiseerd
moeten worden, waarbij het recht 6f een oeschrijvende of tevens een
ondersteunende functie kan vervullen. Beter nag zou het zijn wanneer
juist van het gezondheidsrecht nieuwe impulsen zouden uitgaan om
het proces te versnellen, zodat oak van dit deel van het recht gezegd
kan worden dat de mens - als patient - rechtssubject is, een waarachtig drager van rechten en plichten.

De bijdrage van de gezondheidsjurist aan dit ontwikkelingsproces
kan van tweeerlei aard zijn :
- het medewerken aan het tot stand brengen van zodanige wijzigingen
in de structuur van de gezondheidszorg in het algemeen en van het
patientenrecht in het bijzonder dat de mondigheid van de patient
als een vanzelfsprekende zaak wordt beschouwd ;
- het opsporen, het vaststellen en het formuleren van de rechten en
de plichten van de individuele patient.
4· In het voorgaande is het begrip patientenrecht gebruikt. Over
dit begrip is misvatting ontstaan omdat- ten onrechte - verondersteld werd dat het patientenrecht een onderdeel van het gezondheidsrecht zou zijn dan wel daarvoor in de plaats zou moeten komen.
Met het begrip wordt slechts bedoeld het geheel van rechten en plich390
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ten van de patient als rechtssubject aan te geven. Tussen deze rechten
en plichten en die van de zorgverleners bestaat een voortdurende
wisselwerking welke het in feite onmogelijk maakt het patientenrecht te verzelfstandigen binnen het gezondheidsrecht. Patientenrecht en artsenrecht vormen dan oak geen tegenstelling maar vallen
voor een belangrijk deel samen. Het woordgebruik betekent derhalve
niet meer -maar oak niet minder! - dan dat een stukje recht van het
(rechten en plichten van de patient binnen het kader van het gezondheidsrecht) vanuit een bepaalde gezichtshoek wordt bezien.
Een soortgelijke methodiek wordt in andere sectoren van het recht
toegepast, wanneer men bijv. spreekt over kinderrecht, arbeidersrecht, consumentenrecht. Omdat de patient nu eenmaal de centrale
figuur is zowel in de gezondheidszorg als in het gezondheidsrecht
lijkt het niet misplaatst over patientenrecht te spreken. Het is vanuit
deze optiek dat de rechten van de zieke mens in dit artikel aan de
orde komen. Daarbij valt het accent niet op het stellig recht dat in
veel opzichten nag is gebaseerd op de traditionele benadering van
de mens en zijn ziekte, maar veeleer op het wenselijk recht. Voor het
formuleren van dat recht is echter inzicht nodig in de problematiek
betreffende de grondslagen van het moderne gezondheidsrecht en
derhalve van het patientenrecht. Deze problematiek vormt de kern
van het betoog.

§

2.

Enkele fundamentele rechten van de zieke mens

5. De discussie over de grondslagen van het moderne gezondheidsrecht wordt voornamelijk - ad hoc - gevoerd aan de hand van enkele
actuele casusposities. Met name gaat het dan om een aantal rechten
waarover de vraag is opgeworpen of de zieke mens daar wel aanspraak op kan maken, en zo ja in welke omvang. Sommige van deze
rechten vormen reeds jarenlang geliefkoosde onderwerpen voor beschouwingen van artsen, ethici en juristen (zoals het medische
beroepsgeheim en het recht op informatie), andere rechten zijn
betrekkelijk nieuw in die zin dat de problematiek random deze rechten voor een deel is ontstaan door de veranderde opvattingen over
mens en samenleving, voor een deel door de vooruitgang van de
medische wetenschap (zoals o.a. het zelfbeschikkingsrecht en het
recht op sterven).
6. Bij het centraal stellen van genoemde rechten gaat het om het
subjectieve recht van de zieke mens waarbij het van belang is vast
te stellen of het absoluut of relatief van aard is. Het objectieve recht
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blijft tot zekere hoogte buiten beschouwing, enerzijds omdat de
problematiek in dit artikel wordt toegespitst op de rechten van de
zieke mens als rechtssubject en niet op de plichten van de zorgverlener die de subjectieve rechten van de zieke mens moet eerbiedigen,
anderzijds omdat de rechtsplichten van de zieke mens minder actueel
en problematisch zijn.
7. Het medisch beroepsgeheim kan met recht een van de meest besproken onderwerpen uit de medische ethiek en het gezondheidsrecht
worden genoemd. Het valt op dat het accent in de literatuur vooral
wordt gelegd op de arts die in het belang van zijn patient een geheimhoudingsplicht in acht moet nemen, d.w.z. een zwijgplicht tegenover
derden en een verschoningsrecht. Ten onrechte wordt door de artsen
zelf wel een beroep op deze geheimplicht gedaan in de relatie met de
eigen patient, nl. wanneer het om medische redenen beter wordt
geacht de patient niet te informeren over diagnose of therapie. De iure
is dit beroep onjuist omdat de patient nimmer een derde kan zijn ten
aanzien van de eigen ziekte. Aangezien het vaak niet geheel duidelijk
is welk belang van de patient wordt gediend en bovendien de patient
vaak nog niet wordt gezien als een mondig rechtssubject, is het gebruik ontstaan dat de arts als een zaakwaarnemer de belangen van
de patient eigenmachtig behartigt en zelf bepaalt of hij spreekt of
niet. Dit heeft geleid tot de, ook in de rechtspraak wel gehanteerde
formule, dat de arts een eigen recht op het medische beroepsgeheim
zou hebben. Deze gedachte vindt voorts ondersteuning in het gebruik
dat mededelingen over de patient intercollegiaal - zonder toestemming van de patient - kunnen worden gedaan indien beide artsen,
direct of indirect met de patient hebben te maken. Hiervoor wordt
als voorwaarde gesteld dat de geinformeerde arts de geheimplicht
van de eerste arts zal eerbiedigen. Het recht van de patient wordt
dan door een vermeend recht van de arts verdrongen. Het lijkt gewenst om bij het ten principale aan de orde stellen van het recht van
de patient als uitgangspunt niet te nemen de relatie tussen arts en
patient, maar de positie welke de patient in het geheel van de gezondheidszorg inneemt. Het medisch beroepsgeheim als ethischjuridisch probleem moet daarom gezien worden als een onderdeel
van een ruimere vraagstelling, t.w. het geheim in de gezondheidszorg.
8. Het recht op informatie over de ziekte en de behandeling wordt
veelal geplaatst in het kader van het behandelingscontract omdat
informatie een conditione sine qua non is voor een rechtsgeldige toestemming van de patient aan de arts om te behandelen. Omdat het
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behandelingscontract een overeenkomst is tot het verrichten van enkele
diensten, berust deze juridische relatie op gewoonten en gebruiken,
welke op hun minst ondoorzichtig zijn als het om de toestemming
en de informatie gaat. Toestemming behoeft immers niet altijd te
worden gevraagd : men mag ervan uitgaan dat dit niet noodzakelijk
is voor de normale behandeling vallend binnen het kader van het
behandelingscontract. De toestemming is met het zich onder behandeling stellen gegeven. Onduidelijk is evenwel wat in dit verband
normaal is, hetgeen evenzeer geldt voor het zich aan de arts toevertrouwen (gaat het hier om de cveronderstelde goede trouw of om de
vertrouwensrelatie welke in artikel I van de Medische tuchtwet wordt
genoemd ?). Duidelijk is dat niet altijd toestemming kan worden gevraagd, zoals in gevallen van bewusteloosheid, maar ook indien voor
het vragen van toestemming een medische contra-indicatie aanwezig is. Subjectieve factoren van de kant van de patient spelen hier
een belangrijke rol, zoals kennis van en over gezondheid en ziekte
in het algemeen, bevattingsvermogen en psychische kwetsbaarheid.
De arts die zich in deze gevallen niet achter zijn beroepsgeheim kan
en mag verschuilen, moet om ethische en juridische redenen tot het
geven van informatie overgaan, maar ook van zijn kant spelen subjectieve factoren een rol, zoals overbelasting, te oppervlakkige kennis
van de patient, het moeilijk onder woorden kunnen brengen van
moeilijke zaken in een eenvoudige en voor de patient begrijpelijke
taal, de wetenschap dat eigen inzicht en kennis relatief is. De huidige
praktijk geeft nog te vaak een vlucht te zien : de patient in het niet
willen weten, de arts in het niet willen zeggen. Het gevolg is dat dan
in feite de arts de beslissing neemt over het belang van de patient,
soms zelfs met een beroep op het gegeven dat het onmenselijk is de
patient psychisch te belasten met de voorkennis over de ziekte, de
behandeling en wellicht het sterven. De arts kiest dan voor de patient,
soms over vragen van leven en dood, zonder dat daarvoor een voldoende juridische rechtvaardiging kan worden gevonden. Moeilijk
is ook de vraag welke informatie rechtens vereist is. Het is duidelijk
dat de traditionele benadering in die zin dat slechts die informatie
behoeft te worden gegeven, welke voor de patient nodig is om een
rechtsgeldige toestemming te kunnen geven, bier niet opgaat. Nog
afgezien van de overweging dat in deze benadering geen nadere aanduiding wordt gegeven van wat wei en niet moet worden verteld, niet
de rechtsgeldigheid van een eventuele toestemming is in het geding,
maar de totale existentie van de patient als rechtssubject. Ook hier
zal dus bij een herbezinning op de grondwaarden moeten worden ingegaan op wat voortvloeit uit de positie van de patient als mondig mens.
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9. Het beschikkingsrecht van de mens over lichaam en geest, en
meer algemeen over zijn persoonlijkheid heeft uiteraard betekenis
voor het onder 8 genoemde toestemmingsprincipe, maar ook met
het recht om een bepaalde behandeling te ondergaan of te weigeren.
De probleemstelling spitst zich op twee situaties toe. De eerste doet
zich voor bij wat gemakshalve de normale gevallen worden genoemd :
de ziekte leidt tot een bepaalde behandeling waarvoor operatief ingrijpen noodzakelijk is. In het geval van een medische indicatie zijn
er geen bezwaren indien althans duidelijk is wat een medische indicatie is : is dat een medisch-technisch begrip (somatisch of psychisch) of spelen hier ook sociale factoren een rol. Het is immers
mogelijk dat een medische ingreep uitsluitend op grond van sociale
overwegingen is aangewezen (sterilisatie als vorm van familieplanning),
terwijl anderzijds een medisch-technisch noodzakelijke ingreep om
persoonlijke of sociale redenen minder of niet gei:ndiceerd kan zijn.
Hier dienen zich de abnormale gevallen aan, waartoe ook die ingrepen
behoren die medisch-technisch noodzakelijk zijn, maar die het verdere
leven ernstig schenden. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat het van
het te behartigen belang afhangt of een dergelijke ingreep wordt
verricht ; de arts client het voordeel af te wegen tegen het nadeel.
Jarenlang is evenwel de problematiek random het beschikkingsrecht
beperkt gehouden tot- het kader van het medisch-technisch mogelijke,
zulks ter beoordeling van de arts. Hier is nu de vraagstelling bijgekomen of het niet tot het recht van de patient moet behoren daarover te beslissen, gei:nformeerd door de arts over de belangen welke
in medisch opzicht op het spel staan. Hierbij kan niet langer de
medische indicatie het uitgangspunt vormen. Wat medisch geindiceerd is, behoeft voor de patient nog niet psychisch en sociaal
acceptabel te zijn. Vandaar dat het beschikkingsrecht tevens het recht
bevat een behandeling te weigeren. Ook hier geldt de stelregel dat
mede bepalend kan zijn de vraag of er, behalve het belang van de
patient, ook nog andere belangen op het spel staan (dat van de gezinsleden bijv.) en of de samenleving terzake normerend mag handelen.
Het gestelde recht om een behandeling te weigeren kan inhouden
dat de patient het sterven verkiest boven het leven. Deze passieve
euthanasie zegt dan wel iets over het recht van de patient maar houdt
nog niet in dat de arts tot actieve euthanasie mag overgaan. Het moge
waar zijn dat er de iure geen verschil bestaat tussen de passieve en
de actieve euthanasie omdat het verboden handelen op een lijn staat
met het nalaten van geboden handelen, terwijl bovendien handelen
10.
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en nalaten gekwalificeerd worden door hetzelfde gevolg, de dood, het
onderscheid kan ook juridisch wei degelijk relevant zijn. Vanuit het
recht van de patient kan een passieve euthanasie gerechtvaardigd
zijn, terwijl voor de actieve euthanasie wellicht nog een nadere rechtvaardiging moet worden gevonden. In de tot nu toe gevoerde discussie
stond vooral de problematiek van de arts centraal (strafrechtelijk
verbod ex art. 293 W.Sr.), terwijl het ten principale gaat om de vraag
of er motieven aanwezig zijn het recht op sterven, al dan niet geclausuleerd, aan de patient te gunnen, op grond van welk recht de
arts gerechtvaardigd is te handelen, of een handeling na te laten.

§ 3· Grondslagen van het moderne gezondheidsrecht
De besproken rechten zijn voor een deel gebaseerd op specifieke
of algemene rechtsregels in het civiele en het strafrecht. Aan deze
rechtsregels liggen principia ten grondslag welke op het moment van
codificering geacht werden de opvattingen weer te geven - binnen
de rechtsorde -welke t.a.v. deze rechten leefden onder de bevolking.
Ongetwijfeld hebben het natuurrecht en religieus bepaalde opvattingen een belangrijke invloed gehad bij de interpretatie. Wordt dit
gevoegd bij de levensbeschouwelijke visie op staat en samenleving,
en op de plaats van de mens daarin, dan is het verklaarbaar dat in de
huidige wetgeving in Belgie en Nederland in feite gekozen is voor het
neen-tenzij principe bij problemen als euthanasie, abortus provocatus
e.a. Naarmate echter de ideeen terzake evolueren, de gemeenschap
als geheel toleranter wordt t.a.v. ,afwijkende" opvattingen en de
mensenrechten meer erkenning verkrijgen, dringt zich de vraag op,
versneld in zekere zin door de ontwikkeling van de geneeskunde, of
er voor een modern gezondheidsrecht met als centrale figuur de
patient, concrete juridische uitgangspunten zijn aan te wijzen welke als
leidraad en als rechtsgrond - wettelijk en buitenwettelijk - kunnen
dienen bij het opnieuw in discussie brengen van genoemde en andere
patientenrechten.
I 1.

u. In de contemporaine rechtsliteratuur worden, zeker als het gaat
over leven en dood, over bestaanszekerheid en over gezondheidszorg, steeds bepaalde persoonlijkheidsrechten en sociale grondrechten genoemd als de pijlers van het gezondheidsrecht. Voor een
positiefrechtelijke benadering kunnen deze rechten - indien op een
speciale manier gei:nterpreteerd - zeker worden gehanteerd, maar de
vraag moet gesteld of zij voor een normatieve benadering voldoende
houvast bieden. Bedoelde rechten doen immers wel uitspraken over
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de mens in zijn verschijningsvorm, maar niet over de mens in zijn
zijnsvorm. Over de kenmerken van het zijn van de mens kan de
rechtswetenschap als normatieve wetenschap geen uitspraak doen.
Wel kan voor het recht een mensbeschouwing worden geaccepteerd
vanuit een andere wetenschap of vanuit een religieus concept, indien
deze beschouwing althans een wenselijke rechtsbescherming of een
wenselijke toedeling van rechten niet in de weg staat. Zo zal een louter
somatisch mensbegrip tot juridisch ongewenste resultaten leiden,
terwijl anderzijds een beschouwing als die welke ten grondslag ligt
aan de gezondheidsdefinitie van de W.H.O. -liever gezegd : welke
nadien onder de definitie is geschoven - voor het recht niet relevante
elementen bevat. De conceptie van de mens als psycho-somatisch
wezen lijkt voor het recht acceptabel indien daarmede ten minste
niet wordt bedoeld of beoogd de levensbeschouwelijke aspecten in
de discussie over leven en dood buiten beschouwing te laten. Het gaat
nu eenmaal niet aileen om de specifiteit van het menselijk leven
voor het recht maar ook om de specifiteit van het recht voor het
menselijk leven.
De persoonlijkheidsrechten en de sociale grondrechten zijn gebaseerd
op - of liever : worden voorafgegaan door - bepaalde, al dan niet
levensbeschouwelijk gefundeerde ideeen over het verschijnsel mens,
over het menselijk leven en de dood. Er zijn vo6ronderstellingen,
welke uit het recht zelf niet blijken, maar welke bij het formuleren
en het interpreteren een essentiele rol vervullen.

§ 4· De voor het gezondheidsrecht relevante persoonlijkheidsrechten
13. De persoonlijkheidsrechten moeten worden geplaatst in het kader
van de individuele grondrechten als zedelijke rechten welke aan de
mens toekomen los van .de rechtsorde waarin de mens leeft. Het
uitgangspunt is dat er op deze principiele rechten in de rechtsorde
geen inbreuken worden gemaakt omdat zij van hoger orde zijn en in
feite aan de rechtsorde voorafgaan. Wordt inbreuk niet voorkomen,
dan kan er een botsing ontstaan tussen het zedelijk bewustzijn van
de mens en de rechtsorde waarin hij leeft. In de achttiende eeuw
- men denke in dit verband aan de Amerikaanse vrijheidsoorlog
en de Franse revolutie - is de wenselijkheid naar voren gekomen
een relatie te leggen tussen deze zedelijke rechten en de positieve
rechtsorde, tot uitdrukking gebracht in de klassieke grondrechten.
Deze grondrechten zijn individualistisch van aard omdat het accent
op de positie van de mens ligt als homo individualis tegenover de
staat. De grondrechten werden aangewend om de mens tegen de
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staat te beschermen. Men kan dan ook stellen dat er twee groepen
van klassieke grondrechten zijn, te weten de politieke grondrechten
(waarin de mens als burger centraal staat) en de persoonlijke vrijheidsrechten (waarin de mens als individu centraal staat). Via de
,Declaration of rights" en de ,Declaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen" zijn sommige grondrechten in de Belgische en Nederlandse grondwet alsmede in andere wetten opgenomen. Uit de groep
van de persoonlijke vrijheidsrechten zijn in de twintigste eeuw de
persoonlijkheidsrechten van de mens ontstaan, zoals het recht op
leven, het recht op het lichaam, het recht op erkenning en eerbiediging
van de lichamelijke en geestelijke integriteit, het recht op de persoonlijkheid en het recht op sterven. Er bestaat echter een verschil tussen
de persoonlijke vrijheidsrechten en de persoonlijkheidsrechten. Gaat
het bij de eerste groep om de mens in zijn verschijningsvorm en in zijn
functioneren als individu in zijn relatie tot de medemens en de staat
(bijv. rechtsbescherming tegen een te vergaande overheidsbemoeienis), bij de persoonlijkheidsrechten staat de existentie van de
mens, het mens-zijn centraal. Wil de mens volledig en waarachtig
mens kunnen zijn dan zal aan bepaalde condities voldaan moeten zijn.
Hij moet zijn mens-zijn niet aileen kunnen beleven, hij moet in zijn
mens-zijn ook worden eerbiedigd en beschermd. Men zou daarom
kunnen stellen dat de persoonlijkheidsrechten aan de persoonlijke
vrijheidsrechten voorafgaan. Het probleem waarvoor de rechtsorde
bij de concretisering van de persoonlijkheidsrechten komt te staan is,
dat het recht niet een eigen mensbeeld heeft, zodat een vast uitgangspunt ontbreekt. Hiermede is voor een deel de aarzeling verklaard
waarmede deze rechten tegemoet worden getreden omdat onduidelijk
is welke voor het recht de zijns-kenmerken van het rechtssubject zijn.
14. Er is in de rechtsliteratuur veel aandacht geschonken aan de
formele (regeling in de rechtsorde) en de materiele (inhoudelijke)
aspecten van de persoonlijke vrijheidsrechten. Met name tijdens en
na de tweede wereldoorlog is ook een discussie op gang gekomen over
de formele aspecten van de persoonlijkheidsrechten, maar over de
materiele aspecten van deze rechten is weinig geschreven. Problemen
rondom de orgaanexstirpatie en -transplantatie, de doodscriteria en
de euthanasie hebben deze discussie nu in een versneld tempo op
gang gebracht waardoor het gevaar aanwezig is dat onder de druk
van de omstandigheden een juridisch onzorgvuldige benadering
ontstaat welke nadelige gevolgen kan hebben voor het verder gestalte
geven aan het moderne gezondheidsrecht.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, gaat het bij de klassieke grondrechten
397

---

in de gepositiveerde vorm met name om de bescherming van de mens
als burger en als individu tegenover een te vergaande overheidsbemoeienis. Er is daarom wel gesteld dat deze rechten een negatieve
strekking hebben omdat slechts de aan de mens toekomende vrijheidssfeer wordt gegarandeerd door de macht van de overheid aan
banden te leggen. Bij de persoonlijkheidsrechten komt er echter nog
een dimensie bij : het gaat niet alleen om de bescherming tegenover
de overheid, maar ook om de bescherming van de mens tegen aantasting van zijn mens-zijn door derden. De overheid kan deze bescherming garanderen door in het strafrecht bepalingen daarover op
te nemen. Het recht op leven krijgt dan als inhoud de strafrechtelijke
bescherming van het leven tegen inbreuken daarop door derden
(moord, doodslag, dood door schuld, mishandeling en lichamelijk
letsel door schuld). Deze bescherming heeft een relatief karakter,
zowel nationaal in de Belgische en Nederlandse rechtsorde als internationaal, zoals in het Verdrag van Rome (art. 2). Het recht op leven,
op deze wijze gepositiveerd, zegt echter niet wat in dit kader onder
menselijk leven wordt verstaan ; het geeft noch de voor het recht relevante minima, noch een waarde-oordeel of een concrete norm van
menswaardig en niet-menswaardig leven. Datzelfde geldt voor de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin het
accent is gelegd op-de-inherente waardigheid van alle leden van de
mensengemeenschap. In artikel r wordt gesteld dat alle mensen vrij
en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren, en begiftigd
zijn met verstand en geweten. Artikel3 voegt daaraan toe dat eenieder
recht op leven heeft. Het relatieve karakter van de klassieke grondrechten komt bij de positivering op twee verschillende manieren tot
uiting. De eerste is dat de garantie van de individuele vrijheidssfeer
en de bescherming afhankelijk is gesteld van de handhaving van de
veiligheid, de openbare orde en de goede zeden. Aantasting van deze
rechten door de overheid is voorbehouden wanneer de rechtsorde
zelf in gevaar komt of aangetast dreigt te worden. De tweede is dat
deze rechten - zo zij al te positiveren zijn - slechts in negatieve
zin iets tot uitdrukking brengen over de rechtsgevolgen van bepaalde
handelen, maar geen uitspraken doen over de objecten van de rechten.
15. Niet alle persoonlijkheidsrechten worden genoemd bij de persoonlijke vrijheidsrechten, zoals het recht op lichaam, op persoonlijkheid, op de erkenning en eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke integriteit, en het recht op sterven. Het recht op leven wordt
bij beide groepen vermeld. Historisch mage dat verklaarbaar zijn, het
onderscheid kan op grond van de maatschappelijke en medisch-
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technische ontwikkeling niet worden volgehouden. Formeel doet
zich de vraag voor of de persoonlijkheidsrechten op dezelfde wijze
moeten worden benaderd als de persoonlijke vrijheidsrechten, d. w.z
als rechten met louter een negatieve strekking. In de huidige Belgische
en Nederlandse wetgeving komen deze rechten immers niet op deze
wijze voor, zodat vanuit de algemene rechtsbeginselen moet worden
afgeleid wat de eventuele betekenis en inhoud is. Enkele algemene
conclusies zijn te geven. De eerste is dat deze rechten, omdat zij de
existentie van de mens raken, niet overdraagbaar zijn. De tweede is
dat de mens geen eigendomsrecht heeft op het eigen lichaam, en dat
het lichaam en derhalve ook de delen van het lichaam, zaken zijn
welke buiten het vermogensrecht vallen. Het is niet moeilijk het
toestemmingsprincipe en het recht op geheimhouding te baseren op
het recht op erkenning en eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke integriteit. Vragen over orgaanexstirpatie, ingrijpende en soms
verminkende operaties, euthanasie en abortus worden benaderd
vanuit de algemene rechtsbeginselen 6f vanuit specifieke strafrechtelijke bepalingen welke gebaseerd zijn op het neen-tenzij principe.
De persoonlijkheidsrechten spelen daarin uiteraard mee, maar dan
in de reeds eerder bedoelde negatieve zin (beschermingsgedachte).
Twee centrale vragen rijzen in dit verband. De eerste is of de persoonlijkheidsrechten eveneens een relatieve strekking hebben. De tweede
is of deze rechten een positieve betekenis kunnen verkrijgen in die zin
dat niet alleen het object wordt beschermd, maar ook dat er in sommige gevallen een subjectief vorderingsrecht kan ontstaan, zoals bij
het recht op sterven.
Gaat men, wat de eerste vraag betreft, ervan uit dat de persoonlijkheidsrechten absoluut van strekking zijn ~ en deze opvatting wordt
wei in de rechtsliteratuur verdedigd - dan kan dit betekenen dat
bijv. de doodstraf om die reden principieel moet worden afgewezen
en dat het niet mogelijk is bepaalde medische handelingen, zoals
vaccinaties, verplicht op te leggen. In deze opvatting zou actieve
euthanasie passen, maar een abortus provocatus op niet stringent
medische indicatie weer niet. Het medisch beroepsgeheim zou in
absolute zin gelden, evenals het recht op informatie. Het relatieve
karakter zou er echter toe leiden dat euthenasie kan zijn verboden,
maar d<!-t het verplicht dulden van medische behandelingen acceptabel
wordt geacht. Analyseert men de literatuur over de verschillende
persoonlijkheidsrechten afzonderlijk en niet in onderling verband,
dan moet de conclusie wei zijn dat aan sommige persoonlijkheidsrechten een absoluut karakter wordt toegedacht en aan andere persoonlijkheidsrechten een relatief karakter.
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Het traditionele antwoord op de tweede centrale vraag is dat een
persoonlijkheidsrecht niet tot een subjectief vorderingsrecht kan
worden gepositiveerd - dit in tegenstelling tot de klassieke grondrechten- omdat het object niet in termen van recht is weer te geven
en bovendien niet gegarandeerd kan worden. De persoonlijkheidsrechten zijn veeleer rechtsnormen waarmede rekening moet worden
gehouden bij het positiveren van de gedachte welke door de norm
wordt bedoeld. Dit antwoord is ten dele juist, omdat sommige persoonlijkheidsrechten wel degelijk kunnen worden gegarandeerd.
16. Bedoelde problematiek komt naar voren bij het recht op sterven
of het recht op een onverstoord sterven. Het verschil in object is
hier essentieel. Onverstoord sterven als recht betekent in feite dat
het persoonlijkheidsrecht recht op sterven in negatieve zin is uitgewerkt : de stervende wordt in het stervensproces beschermd tegen
niet door hem gewild gemanipuleer door derden. Het recht op sterven
in positieve zin gaat echter verder en kan inhouden dat de mens het
recht moet hebben zelf het tijdstip van zijn dood te bepalen, anders
dan door zelfmoord. In het traditionele denkkader moet daarom
worden gesproken over een recht op een onverstoord sterven, welk
recht op zich nog discutabel blijkt te zijn. De vraag welke nu actueel
is, is of de mens inderdaad het recht heeft het moment van sterven
te bepalen, al dan niet geclausuleerd in die zin, dat het stervensproces
moet zijn aangevangen, dat het om een ongeneeslijke zieke gaat of
dater sprake is van onmenselijk lijden. De discussie is behoudend,
vooral ook omdat het recht op leven en het daarop gebaseerde principe van de absolute eerbied voor het menselijk leven, juist een geheel
andere rechtsplicht voor derden schijnt in te houden. Omdat het recht
op leven niet in positieve zin kan worden gegarandeerd, heeft dit
persoonlijkheidsrecht de negatieve strekking van bescherming, hetgeen
gehandhaafd blijft wanneer het leven overgaat in een stervensproces.
Rechtsbescherming in het stervensproces heeft echter een andere
betekenis dan de medische bescherming bij het sterven in die zin
dat het leven uit eerbied voor het leven zo lang mogelijk moet worden
gerekt. Maar ook in juridisch opzicht is er verschil, omdat deze bescherming van het leven afscherrning tegenover derden betekent die
het leven willen aantasten, terwijl de bescherming bij het sterven
juist inhoudt dat die anderen niet tegen de wil van de stervende mogen
trachten het leven te rekken. In medisch opzicht kan het zelfs wenselijk zijn het stervensproces te versnellen uit eerbied voor het leven
van deze mens. Er behoeft derhalve geen contradictie te bestaan
tussen het recht op leven en het recht op sterven.
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17. Uit voorgaande beschouwingen zijn enkele conclusies te trekken.
Voor sommige persoonlijkheidsrechten is een negatieve positivering in de zin van rechtsbescherming voldoende; De ,positieve"
positivering wordt bemoeilijkt doordat het object niet kan worden
gegarandeerd en doordat onduidelijk is wat met het object wordt
bedoeld. Dat geldt bijv. voor het recht op leven en het begip menselijk
leven. Wat menselijk leven is, is voor het recht op leven minder
relevant omdat het niet in positieve zin valt te garanderen, zodat in
deze context aan de discussie eigenlijk niet wordt toegekomen. De
vraag wordt juridisch uiteraard relevant, wanneer het einde van het
menselijk leven binnen de juridische gezichtskring komt, zoals dat
het geval is bij het recht op sterven (actieve en passieve euthanasie)
en bij het recht om medische behandeling te weigeren. Tach wordt
deze vraagstelling bij de euthanasie als minder indringend aangevoeld,
omdat naar het gevoel van velen het accent client te liggen op de wil
en toestemming van de betrokkene en pas in tweede instantie op de
vraag of er nag wel sprake is van menselijk !even. Uiteraard ligt dit
anders bij het euthanasievraagstuk als het gaat om mismaakt geboren
baby's omdat in dit kader de vraag aan de orde kan komen of een
bepaald menselijk conceptieprodukt wel gerangschikt kan worden
onder menselijk !even. Datzelfde geldt voor de nag niet geboren
menselijke conceptieprodukten indien abortus provocatus wordt
overwogen. De theorie dat de criteria welke voor het menselijk leven
gelden (o.a. de hersenfunctie) en met name worden toegepast bij het
vaststellen van de dood - derhalve de hersendood - oak van toepassing moeten zijn bij het vaststellen of een menselijk conceptieprodukt menselijk leven is, lijkt logisch en geeft zeker, indien in de
ontwikkelingsfase het moment kan worden aangewezen waarop de
hersenfunctie minimaal aanwezig is, een goede leidraad bij de discussie over de abortus provocatus. Om twee redenen moet echter op
deze theorie worden afgedongen. De eerste is dat de beschermwaardigheid van het beginnend menselijk !even de iure nag niet gelijk
behoeft te zijn aan die van het eindigend menselijk leven, oak al
accepteert men in het algemeen de hersenfunctie als toetsingsnorm.
Zo zou voor het beginnend menselijk leven op goede gronden als
toetsingsnorm kunnen worden geaccepteerd de potentie om zelfstandig buiten de baarmoeder te kunnen leven omdat het geaccepteerde psycho-somatische mensbeeld impliceert het zelfstandig als
psycho-somatisch wezen kunnen leven. Hiermede wil niet gezegd
zijn dat dit criterium beter zou zijn - integendeel - maar wel dat
het criterium hersenfunctie op zich reeds een waarde-oordeel is.
De tweede reden is dat de eigenlijke discussie over de abortus provo-

catus van ethische aard is omdat er een waarde-oordeel wordt gevraagd
dat in feite los staat van de vraag wat de iure onder menselijk leven
wordt of kan worden verstaan. Het gaat nl. niet om de vraag of er al
sprake is van menselijk leven en dus juridisch beschermwaardig leven,
maar om het feit dat er sprake is van potentieel menselijk leven, wat
dat verder dan ook moge inhouden. De potentie biedt voldoende
grand voor rechtsbescherming, zij het dat er in het ethische waardeoordeel gradaties kunnen zijn indien het aankomt op het afwegen
van belangen van moeder en ongeboren vrucht. Het accepteren van
de potentie als criterium wil dus niet zeggen dat abortus provocatus
nimmer toelaatbaar is enkel omdat de potentie vanaf de nidatie aanwezig is. De discussie wordt ten onrechte gesimplificeerd als van de
gedachte wordt uitgegaan dat er een objectief criterium is aan te
wijzen dat natuurnoodwendig of anderszins tot een objectief juridische
regeling zou leiden. Het accepteren van ieder criterium is subjectief.
Het recht op het lichaam geeft minder aanleiding tot discussie. In
Belgie en Nederland is de stelregel aanvaard dat de mens een beperkte
beschikkingsbevoegdheid heeft, een zeggenschap binnen het kader
van de wet, de openbare orde en de goede zeden. Uiteraard heeft de
mens de bevoegdheid al dan niet van dat recht gebruik te ~ maken,
echter wederom binnen de eerder genoemde grenzen. Ook over het
juridische ·karakter van -het menselijk lichaam bestaat weinig verschil
van inzicht, evenals over de del en daarvan of de ,produkten", zoals
bloed en sperma. Discutabel lijkt de opvatting dat delen van het
lichaam en de producten zolang zij hun oorspronkelijke functie t.a.v.
het lichaam niet hebben verloren, op dezelfde wijze moeten worden
benaderd als het lichaam, d.w.z. dat zij niet vatbaar zijn voor eigendom, zodat verkoop is uitgesloten. Dat er wel vermogensrechtelijke
betrekkingen mogelijk zouden zijn nadat bijv. betrokkene afstand heeft
gedaan van de zeer persoonlijke relatie, lijkt voor betwisting vatbaar
omdat deze persoonlijke beslissing rechtens niet relevant is voor de
vraag of een zaak naar aard binnen of buiten h.et vermogensrecht
valt. Niet de beslissing van betrokkene, maar h.et algemene juridisch.e
waarde-oordeel over de aard van de zaak is bepalend. Het recht op de
erkenning en de eerbiediging van de lich.amelijke en geestelijke integriteit valt in feite samen met het rech.t op persoonlijkh.eid, h.etgeen meer
inh.oudt dan aileen het rech.t op leven. Het gaat hier vooral om de
erkenning als individuele mens (vgl. de art. I, 3 en 6 van de Universele Verklaring van de Rech.ten van de Mens). Het toestemmingsprincipe en h.et rech.t op geheimh.ouding kunnen direct van dit persoonlijkheidsrecht worden afgeleid. Het toestemmingsprincipe h.eeft
naar aard reeds een positieve strekking (civielrech.telijk een conditio
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sine qua non voor de behandeling, stratrechtelijk een stratuits1uitingsgrond), maar ook het recht op het gei:nformeerd worden kan in deze
benadering een postieve inhoud verkrijgen : niet het ge!nformeerd
worden als voorwaarde voor een rechtens geldige toestemming maar
als persoonlijkheidsrecht van de zieke als rechtssubject, zoals dat tot
uitdrukking komt in de ,Bill of rights" van de American Hospital
Association. Het behoeft geen betoog dat het om een relatief recht
gaat : het belang van de patient kan met zich brengen dat beter geen
informatie wordt gegeven. Maar dat geeft de arts niet het recht
zonder meer als een zaakwaarnemer op te treden, indien er bijv.
familieleden zijn. Niet het recht van de arts om niet te informeren,
maar het recht van de patient op informatie client het uitgangspunt
te zijn (anders : Centraal medisch tuchtcollege d.d. 26 oktober
1967, opgenomen in Medisch Contact, 23 (1968), 187-190).
Het ligt in de lijn van de ontwikkeling dat ook aan het recht op sterven
een positieve strekking wordt gegeven. Het argument van het niet
kunnen garanderen speelt hier geen rol, noch het afgument van het
niet juridisch kunnen verwoorden. Volstaan kan worden met het
regelen van de voorwaarden en de gevolgen, bijv. voor de arts. De
problemen liggen in een eventuele clausulering omdat daarin religieuze, ethische, en sociale waarde-oordelen een rol gaan spelen.
Tegen deze liberalisering van de wetgeving inzake de euthanasie
wordt wei als argument aangevoerd dat het natuurrecht zich daartegen
verzet. De. moeilijkheid bij dit argument is dat de interpretatie van het
natuurrecht op zich weer afhankelijk is van de visie welke men heeft
op mens, samenleving en recht. De voorstander van de euthanasie
zal ongetwijfeld aan het natuurrecht argumenten kunnen ontlenen
om aan te geven dat het recht op sterven in positieve zin (om mensonwaardig sterven te voorkomen) een van nature aan de mens toevallend recht is. Het menswaardig sterven is een natuurnoodzakelijke
streving van de mens, een norm, die in woorden uitdrukt wat krachtens zijn natuur een goed voor de mens is, wat hij als redelijk wezen
noodzakelijk moet nastreven. Het zal de tegenstander echter niet
moeilijk vallen aan het natuurrecht op grand van de zelfde redenering tot een tegenovergestelde conclusie te komen, omdat een
menswaardig sterven juist kan inhouden dat het sterven zelf, zonder
menselijk ingrijpen ter versnelling, op een natuurnoodwendige wijze
plaatsvindt. Het natuurrecht biedt daarom onvoldoende houvast om
richting te geven aan een normatieve en positiefrechtelijke discussie
over het recht op sterven.
De discussie wordt bemoeilijkt door de relatie tussen het recht op
sterven in passieve zin (passieve euthanasie) en het recht van de mens

op een medische behandeling te weigeren als consequentie van het
recht op erkenning en eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke
integriteit. Accepteert men het weigeringsrecht, dan kan men niet
op deugdelijke gronden de passieve euthanasie afwijzen. Stricto iure
kan men zeggen dat dan ook het recht op sterven in actieve zin
geaccepteerd moet worden omdat er - formeel juridisch - geen
verschil bestaat tussen actieve en passieve euthanasie. Zo eenvoudig
ligt de zaak echter niet, omdat het juridisch denkpatroon en de juridische benaderingswijze kennelijk niet in overeenstemming zijn met het
medisch-technisch en medisch-ethisch denken.

§ 5. De voor het gezondheidsrecht relevante sociale grondrechten
18. De klassieke grondrechten en derhalve de persoonlijkheidsrechten van de mens kunnen niet los worden gezien van de sociale grondrechten waarin de sociale dimensie van het menselijk bestaan en van
het mens- zijn tot uiting komt. Hoewel individuele en sociale grondrechten zijn te onderscheiden, zijn zij niet te scheiden, omdat zij
aspecten vormen van dezelfde rechtswerkelijkheid. Wel is er een
verschil in uitgangspunt. Staat bij de indiviuele grondrechten de
persoonlijke vrijheid van de mens centraal, bij de sociale grondrechten
gaat het om de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, wil de mens
als individu inderdaad een vrij mens kunnen zijn en als zodanig kunnen functioneren. lndividuele grondrechten hebben geen praktische
betekenis als het de mens aan mogelijkheden ontbreekt om deze
rechten ook te beleven. Bij de sociale grondrechten staat daarom de
gedachte centraal dat de mens als lid van de mensengemeenschap
een menswaardig bestaan moet kunnen leiden. Dat kan slechts worden gerealiseerd wanneer zowel aan de mens als aan de gemeenschap
rechten worden toebedeeld, maar ook plichten worden opgelegd.
Tussen deze rechten en plichten, moreel en juridisch, bestaat een
onderlinge afhankelijkheid en een wisselwerking, zodat ook wel gesproken wordt over participatierechten. Uitgangspunt is dat de mens
over mogelijkheden moet kunnen beschikken om zijn leven zo goed
mogelijk in te richten en zijn capaciteiten te ontplooien, daarin niet
belemmerd door de samenleving maar juist gestimuleerd. Daarvoor
is hij aangewezen op eigen kunnen maar ook op de hulp van andere
mensen en van de samenleving. Op de samenleving rust nu de plicht,
waar individuele krachten tekort schieten, de ontwikkeling van de
menselijke persoonlijkheid positief te bevorderen, hetgeen kan worden
bereikt door de verworvenheden van de samenleving aan de mens
ten deel te laten vallen. Maar er kan slechts sprake zijn van verwor-

venhecfen waririeer oak cfe samenfeving· zel( wordt oritw!kkefcf err
ontplooid als eigen waarde. De sociale mogelijkheden moeten worden
uitgebreid op grand waarvan de samenleving een aanspraak heeft
jegens de mens op een inzet tot de opbouw van de samenleving.
Het komt er bij de sociale grondrechten derhalve op neer dat van de
samenleving een positieve activiteit wordt verwacht zodanig dat de
mens optimale ontplooiingskansen verkrijgt en deel kan hebben aan
de verworvenheden van en in het maatschappelijk bestel. Anderzijds
wordt van de mens een positieve bijdrage verwacht en een bewuste
inzet zodat de samenleving tot een optimale ontplooiing kan komen
en zich verder kan ontwikkelen.
De materiele realisering van de sociale grondrechten hangt voor een
belangrijk deel af van de intermenselijke structuur van de samenleving,
maar oak van de mogelijkheden welke op sociaal en economisch ter.
. ..
rem aanwez1g ZlJn.
Van de vele sociale grondrechten zijn voor het gezondheidsrecht
- en derhalve voor het patientenrecht - van betekenis het recht
op gezondheid (gezondheidszorg), het recht op sociale zekerheid
(met name de sociale zekerheid betreffende de kosten van de gezondheidszorg) en het recht op arbeid (met name de veiligheid).
19. De sociale grondrechten zijn vooral in internationaal verband
verwoord op wereld- en europees niveau. Genoemd kunnen worden
de Four Freedoms Speech van Roosevelt (6 januari I94I), het Atlantic
Charter (I4 augustus I94I) en het Handvest van de Verenigde Naties
(26 juni I945). Van grate invloed op de ontwikkeling van het gezondheidsrecht is de Pre-ambule van de Wereld GezondheidsOrganisatie (22 juli I946) waarin wordt gesteld dat eenieder recht
heeft op gezondheid (vgl. onder § I, I). Dit recht wordt in verband
gebracht met het recht op sociale zekerheid hetgeen blijkt enerzijds
uit het opnemen van het begrip sociaal welbevinden in de gezondheidsdefinitie, anderzijds uit de constatering dat de regeringen verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van haar volken, aan welke verantwoordelijkheid aileen kan worden voldaan door het nemen van
doeltreffende maatregelen op gezondheidsgebied en op sociaal gebied. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Io
december I948) wordt concreter op deze rechten ingegaan. Naast een
aantal individuele grondrechten worden genoemd het recht op
maatschappelijke zekerheid, het recht op arbeid en het recht van
eenieder op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen

voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de
noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in
geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan
tengevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil (art. 25).
Het participatiekarakter van de sociale grondrechten komt duidelijk
naar voren in artikel 29 : ,Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is". Belangrijk is ook bet Europees Sociaal
Handvest (18 oktober 1961), met name artikel I I : ,En vue d'assurer
1' exercise effectif du droit a la protection de la sante, les Parties
Contractantes s' engagent a prendre, soit directement, sont en cooperation avec les organisations publiques et privees, des mesures appropriees tendant notamment : I. a eliminer, dans la mesure du possible,
les causes d'une sante deficiente; 2. a prevoir des services de consultation et d'education pour ce qui concerne !'amelioration de la sante
et le developpement du sens de la responsabilite individuelle en matiere
de sante; 3· a prevenir, dans la mesure du possible, les maladies
epidemiques, endemiques et autres".
Vrijwel algemeen wordt ervan uitgegaan dat het object van het
sociale grondrecht op gezondheid niet de gezondheid is maar de
gezondheidszorg. Op deze wij ze wordt de discussie voorkomen over
de vraag of gezondheid wel een object van een recht kan zijn omdat
de gezondheid niet te garanderen valt; objectivering en voor het recht
relevante omschrijving is evenmin mogelijk. In de discussie over het
recht op gezondheid is wel naar voren gebracht dat het hier om een
humanitair recht zou gaan omdat het bij dit recht primair gaat om
de plicht jegens de medemens. De mens is immers verplicht om ervoor te zorgen dat zijn gezondheid behouden blijft dan wel dat de
geschonden gezondheidstoestand weer wordt hersteld. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid client de mens in de samenleving na te
komen. Mocht hij in gebreke blijven dan kan daarin bijv. voor de
overheid een argument gelegen zijn wettelijke maatregelen te treffen.
In feite wordt echter in deze benadering niet meer gesproken over de
gezondheid zelf, maar over de verplichtingen welke uit een bepaalde
gezondheidssituatie voortvloeien, wat gezondheid en ziekte ook
mogen inhouden.
De opvatting dat het in dit sociale grondrecht gaat om de gezondheidszorg, is juist en biedt een goed uitgangspunt voor het moderne
gezondheidsrecht. De mens heeft om een menwaardig bestaan te
kunnen leiden een geeigende gezondheidszorg van node, al naar
20.
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gelang de positie waarin hij verkeert : curatieve zorg, preventieve
zorg (primair, secundair en tertiair) of een vorm van gezondheidsbescherming, zoals in het milieuhygienerecht wordt geboden. De
sociale grondrechten, recht op sociale zekerheid en recht op arbeid
zijn voor het gezondheidsrecht in zoverre relevant dat in sommige
gepositiveerde onderdelen van deze grondrechten gezondheidsrechtelijke bepalingen voorkomen. Duidelijk is dat in de Ziekenfondswet (art. 8) en de A.W.B.Z. (art. 6), in welke wetten aanspraken op
verstrekkingen ter voorziening in de geneeskundige behandeling en
verzorging e.d. worden gegarandeerd. Ook de Veiligheidswet van
1934 moet worden vermeld in verband met de voor de gezondheidssituatie van de arbeiders belangrijke veiligheidsvoorschriften, alsmede
op grand van de regeling van de bedrijfsgeneeskundige diensten als
instituten van preventieve gezondheidszorg. Meningsverschil is
gerezen over de Arbeidswet van 1919. Het belang van deze wet voor
het gezondheidsrecht ligt enerzijds in de voorschriften inzake de
arbeidstijden e.d., welke mede in het gezondheidsbelang van de arbeiders zijn genomen, maar anderzijds in de bijzondere voorschriften
tot het tegengaan van gevaar voor de gezondheid, de zedelijkheid en
het !even van de arbeiders. Het meningsverschil ontstaat omdat
verschillend wordt gedacht over het kenobject van het gezondheidsrecht : de rechtsverhoudingen random de gezondheidszorg dan wei
de rechtsverhoudingen random de gezondheidssituatie van de mens.
Uitgaande van laatstgenoemd kenobject is het zinvol ook de Ziektewet (loondervingsuitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid
door ziekte, ongeval e.d.) en de W.A.O. (o.a. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, revalidatievoorzieningen en soms genees- en heelkundige voorzieningen) tot het gezondheidsrecht te rekenen.
21. In de rechtsliteratuur is veel aandacht geschonken aan de vraag
op welke wijze aan de sociale grondrechten vorm moet worden ge,..
geven en wat de juridische aard van die rechten is. Verschillende opvattingen zijn te signaleren. De eerste is dat het sociale grondrecht
in feite een politiek beginsel is dat het karakter draagt van een rechtsbeginsel. Dit beginsel wordt vooral in internationaal verband geformuleerd. Het heeft eerst rechtsgevolgen wanneer het is gepositiveerd in het betrokken rechtsbestel. Een voorbeeld daarvan is de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
In de tweede opvatting wordt het sociale grondrecht beschouwd als
een rechtnorm welke zowel aan het individu als aan de gemeenschap,
in casu de staat, verplichtingen oplegt, maar ook uitzicht op rechten
biedt. Deze norm houdt zich dan speciaal bezig met een rechtvaar-
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dige inrichting van de samenleving en zal nader in wettelijke regelingen moeten worden uitgewerkt. Het verschil met de eerste opvatting
is dat de norm wel toepasbaar is in het individuele geval, maar het
beginsel niet. De norm zou het gepositiveerde beginsel kunnen zijn.
Beginsel en norm kunnen het karakter verkrijgen van een instructienorm tot handelen. De positivering van het sociale grondrecht in de
vorm van een subjectief vorderingsrecht roept vragen op naar de
afdwingbaarheid. Gebleken is reeds dat het object - dat in tegenstelling tot het object van de individuele vrijheidsrechten een positieve
strekking heeft daar het van de staat niet vraagt iets nate laten maar
juist te doen - niet gegarandeerd kan worden omdat de realisering
mede afhankelijk is van sociale en economische factoren. Pas als een
garantie mogelijk is en een clausulering kan worden aangebracht,
kan er sprake zijn van een subjectief vorderingsrecht, indien men althans wil vasthouden aan reeel en zinvol recht. Een dergelijk subjectief
vorderingsrecht komt tot uitdrukking in artikel 8 Ziekenfondswet
en artikel 6 A.W.B.Z. Aileen op deze wijze kan het sociale grondrecht als vorderingsrecht rechtsgevolgen in de positieve rechtsorde
verkrijgen.
22. De middelen waarover in de pos1t1eve rechtsorde kan worden
beschikt om het sociale grondrecht op sociale zekerheid formeel te
realiseren, kunnen ook worden toegepast om onderdelen van het recht
op gezondheidszorg te effectueren (Ziekenfondswet en A.W.B.Z.). In
deze sector van het gezondheidsrecht speelt daarom de rechtsgrond,
d.w.z. het motief voor de overheid om regelend op te treden, een rol
welke in politicis belangrijk is omdat de discussie over de rechtsgrond
typerend is voor de wijze waarop de sociale zekerheid in de wet
is geregeld. In feite is de Ziekenfondswet nog gebaseerd op de traditionele rechtsgrondgedachte waarin de verplichte verzekering wordt
gezien als een dwangverzekering, door de overheid opgelegd om te
voorkomen dat bepaalde groepen van personen door de hoge kosten
van de gezondheidszorg bij niet verzekering in een noodsituatie
komen te verkeren. Deze preventieve benadering vormt in wezen de
kern van het overheidsoptreden. Blijkens de Memorie van Toelichting op de A.W.B.Z. is deze wet niet op een dergelijke rechtsgrond
gebaseerd, maar zonder meer op de theorie van de sociale grondrechten. Deze wettelijke regeling moet worden gezien als een nadere
positivering enerzijds van het recht op gezondheidszorg, anderzijds
van het recht op sociale zekerheid. De vraag rijst of dit verschil bij
de uitvoering van beide wetten (bijv. bij het uitvaardigen van uitvoeringsbeschikkingen dan wel bij het adviseren door de Zieken-
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fondsraad aan de betrokken ministers) merkbaar is. Binnen het kader
van de ziekenfondsverzekering zou bij iedere uitbreiding van het verstrekkingenpakket de vraag' aan de orde moeten komen of de toekenning van meer rechten benaderd vanuit de rechtsgrond, wel
noodzakelijk is. M.a.w. : is er wel sprake van een zodanige situatie
(,noodsituatie") dat wijziging gerechtvaardigd is, waarbij het accent
vooral client te vallen op het financiele aspect. Daarentegen zou uit
de grondgedachte van de A.W.B.Z. moeten voortvloeien dat iedere
toekenning van rechten per definitionem - en in eerste instantie
ongeacht de vraag of de verzekerde de kosten zelf kan betalen gerechtvaardigd is wanneer de uitbreiding althans past in dat stuk
van de gezondheidszorg dat onder de werkingssfeer van de A.W.B.Z.
is gebracht. Politieke discussies over de eigen verantwoordelijkheid,
de eigen bijdrage, het eigen risico, een eventuele premie-aanpassing
en een overheidsbijdrage krijgen dan een ander karakter. Helaas
moet worden gesteld dat dit verschil met name in de advisering nauwelijks blijkt. Teveel wordt de A.W.B.Z. nag primair gezien als een
regeling van sociale zekerheid terwijl bij de Ziekenfondswet onvoldoende rekening wordt gehouden met het uitgangspunt dat niet
de sociale zekerheid het object vormt, maar een geclausuleerd recht
op gezondheidszorg.
Vorenstaande houdt ten nauwste verband met de meer algemene vraag
of de overheid bij het vaststellen en formuleren van het motief om
in te grijpen genoeg heeft aan het sociale grondrecht als rechtsgrond.
Hier speelt het formele karakter van het sociale grondrecht een rol :
rechtsbeginsel, rechtsnorm of instructienorm. De problemen random
de A.W.B.Z. worden ongetwijfeld hierdoor beYnvloed omdat immers
het sociale grondrecht een algemene strekking heeft en in algemene
bewoordingen weergeeft op welke wijze in die sector een menswaardig bestaan kan worden gerealiseerd, zonder concrete uitspraken
te doen over de rechten en plichten van individu en overheid. Het
sociale grondrecht op zich geeft geen afgrenzing noch van de persoonlijke verantwoordelijkheid noch van die van de overheid. Bij het nader
concretiseren van de in de sociale grondrechten belichaamde gedachte
zal daarom een beroep moeten worden gedaan op bepaalde beschouwingen over mens en samenleving. Maar deze beschouwingen spelen
oak bij de rechtsgrond een rol. Het grate verschil is, hierop is in het
voorgaande reeds gewezen, dat bij het accepteren van de theorie van
de sociale grondrechten de grondstructuur is geaccepteerd, terwijl
dat in de rechtsgrondtheorie niet het geval is. Het nadeel van de theorie
van de sociale grondrechten is praktisch gezien, dat de kans permanent
aanwez1g 1s, de participatiegedachte op een onevenwichtige wijze te

doorbreken door bijv. eenzijdig het recht van het individu of de
plicht van de overheid te accentueren. Een voorbeeld daarvan is te
vinden in de Volksgezondheidsnota 1966 waarin wordt opgemerkt
dat uit het recht op gezondheid allereerst de plicht van de overheid
voortvloeit om de voorwaarden te scheppen dat de burger aan adekwate gezondheidsvoorzieningen deel kan hebben.
23. Buiten het stelsel van sociale zekerheid bestaan nog andere metho-

dieken om tot een positivering en tot een materiele realisering van het
recht op gezondheidszorg te komen. Gedacht kan worden aan o.m.
de milieuhygienewetgeving en de wetgeving betreffende de verschillende beroepen in de gezondheidszorg, de verschillende wettelijke
regelingen betreffende de preventieve gezondheidszorg, alsmede de
wetgeving inzake de organisaties in de gezondheidszorg. Bij het
realiseren van dit recht moet echter voortdurend worden bedacht dat
het in principe gaat om de mens als patient, als potentiele patient
en als consument. Over de mens als consument in de gezondheidszorg is enig misverstand ontstaan omdat gesteld kan worden dat juist
de patient gezondheidszorg consumeert, evenals de potentiele patient
indien het om preventieve zorg gaat. Het begrip consument is hier
echter op een andere wijze gebruikt. Het is mogelijk in het algemeen
gezondheidsmaatregelen _te_treffen_ vo_or .het_ge_val de mens ziek is en
om te voorkomen dat hij ziek wordt. Op dat moment is er geen sprake
van een patient of een potentiele patient die zich aan een vorm van
gezondheidszorg onderwerpt. Tach kan het wenselijk zijn de mens
op enige manier te betrekken bij het tot stand komen van deze regelingen. De positie van de mens is hier te vergelijken met die in andere
sectoren van het maatschappelijk leven. Datzelfde geldt voor de milieuhygienewetgeving. Niet de mens als patient of potentiele patient
komt daarin voor, maar de collectiviteiten van mensen omdat het om
collectieve gezondheidsbescherming gaat. Pas in een later stadium
is er sprake van potentiele patienten of van patienten. Het gebruikte
onderscheid heeft slechts tot doel een verschil aan te geven in de
positie van de mens als eerste belanghebbende in de gezondheidszorg
en in het gezondheidsrecht, waarbij het met name gaat om de betrokkenheid van de mens bij het tot stand komen van de regelingen.
Patientenverenigingen zijn daarom tevens consumentenverenigingen.
Juist omdat er bij de sociale grondrechten sprake is van een wisselwerking tussen rechten en plichten, is de kans aanwezig dat de mens
om wie het te doen is, in de uitwerking op de achtergrond raakt. Dit
gevaar bestaat bij de persoonlijkheidsrechten uiteraard minder omdat
bij deze rechten de mens in zijn zijnsvorm het uitgangspunt vormt,

oak al kan bij een negatieve strekking (rechtsbescherming) het accent
komen te vallen op bijv. de bescherming zelf, of de persoon tegen wie
beschermd moet worden.
§ 6. Het gezondheids- en patH!ntenrecht als twee-componentenrecht
24. Wordt het patientenrecht benaderd zoals in § 1-4 is uiteengezet,
dan valt het niet moeilijk daaraan civielrechtelijke, strafrechtelijke en
administratiefrechtelijke aspecten te ontwaren. De actuele vragen
m.b.t. het patientenrecht liggen voornamelijk in het strafrechtelijke
sfeer, zoals de euthansie, de geheimplicht, het weigeringsrecht e.d.
Wanneer nu overwogen wordt deze vraagstukken opnieuw te bezien
dan zal het uitgangspunt niet langer gezocht worden in het strafrechtelijke kader maar in het gezondheidsrechtelijke, zoals dat mede wordt
bepaald door de persoonlijkheidsrechten en de sociale grondrechten.
Uiteraard kan bij de realisering, met name als het gaat om de rechtsbe~
scherming, gebruik worden gemaakt van de strafrechtelijke mogelijkheden, maar dat houdt wel in dat bij de toepassing en interpretatie
de gebruikelijke strafrechtelijke theorieen worden toegepast waarvan
het de vraag is of zij wel geeigend zijn voor het tot oplossing brengen
van gezondheidsrechtelijke problemen, nu gekozen is voor het neentenzij principe voor de euthanasie en de abortus provocatus als bijzondere delicten. Het wetboek van strafrecht geeft hiervoor algemene
delictomschrijvingen waaraan de betreffende handeling moet voldoen,
wil er sprake zijn van een strafbare handeling. Voor het opleggen van
straf is echter bovendien noodzakelijk dat er sprake is van schuld en
dat een beroep op een wettelijke of een buitenwettelijke rechtvaardigings- of strafuitsluitingsgrond niet mogelijk is. De arts die een
dergelijke handeling verricht, handelt formeel in strijd met het strafrecht maar is eerst strafbaar wanneer de handeling wederrechtelijk
is, d.w.z. indruist tegen wat uit de religieuze, ethische, culturele en
sociale normen terzake voortvloeit. De rechter zal dat - achteraf moeten vaststellen .. Oak is de theorie mogelijk dat, als de wederrechtelijkheid ontbreekt, in het geheel niet wordt voldaan aan de
delictomschrijving. Deze theorie wordt wel gehanteerd voor het
medisch ingrijpen in het algemeen, nu het wetboek van strafrecht
het medisch handelen bij de mishandeling en het toebrengen van
lichamelijk letsel niet heeft uitgesloten. Bier doet zich de oude,
uit de vorige eeuw stammende discussie voor - actueel geworden
door moderne vormen van chirurgie en ingrepen als de sterilisatie of het medisch handelen wel onder dergelijke strafrechtelijke begrippen moet vallen, of de wetgever inderdaad bedoeld heeft het medisch
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handelen, indien verricht in het belang van de patient, en met diens
toestemming, in principe onder het bereik van de strafrechter te
brengen. Er moet vanuit worden gegaan dat dit niet het geval is, ook
al heeft dit standpunt een ongewenste bijwerking. Is de patient
nl. behandeld zonder toestemming te hebben gegeven dan zou hij
in feite rechteloos zijn. Het strafrecht houdt immers geen rekening
met de toestemming van het slachtoffer in die zin dat de handeling
op zich gerechtvaardigd is !outer op grond van de toestemming. De
toestemming .kan wei een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond
opleveren, maar het is onduidelijk hoe de situatie rechtens is, nu het
wetboek van strafrecht het medisch handelen niet noemt, noch
rekening houdt met de toestelming van de patient. Handelt de arts
zonder toestemming, maar is de handeling op zich acceptabel naar
algemene medische maatstaven en is er niet sprake van lichamelijk
letsel, dan rest slechts een beroep op het mishandelingsartikel, tenzij
men wil accepteren dat de patient rechtsbescherming moet ontberen
juist op een moment daarop hij de bescherming van node heeft.
Vanuit de praktijk van de gezondheidszorg client zich bovendien het
probleem aan van de rechtsonzekerheid voor patient en zorgverleners
nu de rechter de handeling achteraf moet toetsen zodat van tevoren
in vee! gevallen onduidelijk zal zijn of de handeling gerechtvaardigd
is of niet. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het euthanasievonnis
van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden (1). Deze rechtsonzekerheid kan slechts teniet worden gedaan Of door in de wet normen op te nemen 6f door - zeals wei is geopperd - de beslissing in
handen te leggen van bij de wet competent verklaarde organen.

25. Bij de discussie over het ,neen-tenzij" en het ,ja-tenzij" principe is de centrale vraag, welke helaas veelal niet aan de orde komt,
of de overheid zich wei moet bezighouden met de positivering van de
persoonlijkheidsrechten, indien het om de positieve strekking gaat.
De overheid kan zich immers beperken tot het verlenen van een gepaste
rechtsbescherming indien de rechten worden aangetast (negatieve
strekking). Voor het overige is een nadere regeling overbodig omdat
het niet regelen automatisch inhoudt dat het recht bestaat en de
handeling gerechtvaardigd is, zeals dat het geval is met bijv. de
sterilisatie. In het huidige strafrechtssysteem zal een nadere regeling,
ook in het geval van de meest vergaande liberalisatie, noodzakelijk
zijn om te voorkomen dat de handelingen dan worden gebracht onder
de algemene delictomschrijvingen. Derhalve zal het noodzakelijk
(1) d.d. 21 februari 1973,
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zijn bedoelde handelingen (euthanasie, abortus e.d.) bij deze omschrijvingen uit te sluiten. Bovendien moet onomstotelijk vaststaan
dat bijv. euthanasie als handeling valt onder de uitoefening van de
geneeskunst. Wordt dat geaccepteerd, dan is euthanasie door een nietmedicus verricht de iure onbevoegde uitoefening van geneeskunst.
Het bedoelde systeem van overheidsabstinentie gaat verder dan het
,neen-tenzij" principe en benadert het ,ja-tenzij" principe indien
de nadere voorwaarden in dat stelsel beperkt worden gehouden.
Aan genoemde centrale vraag of de overheid zich, al dan niet in
positieve zin, met deze rechten moet bezighouden, ligt een verschil in
opvatting ten grondslag over de functie van het recht en over de
functie van de overheid. Twee tegenstellingen zijn te signaleren :
r) de humanitair-liberale vrijheidsidee tegenover de ethisch-religieuze gedachte van de persoonlijke en de collectieve verantwoordelijkheid; 2) het positivisme tegenover de idee van het normatieve
recht.

ad r) De eerste tegenstelling is rechtsfilosofisch te herleiden tot het
humanistisch persoonlijkheidsideaal waarin de mens als volstrekt
vrij en rationalistisch wezen functioneert, in tegenstelling tot de
gedachte dat de mens in zijn vrijheid altijd gebonden is 6f in religieuze zin (geloofsovertuiging) 6f in ethische zin (medemenselijkheid). De menselijke samenleving is niet een optelsom van individuele
vrijheidssferen met daarin functionerende individuen, maar is gevormd uit individuen die onderlinge relaties hebben en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en het geheel. Voor de wetgeving heeft dit
tot consequentie dat de eerste opvatting leidt tot een rechtsstelsel
waarin de vrijheid van de mens centraal staat en de wettelijke regeling
beperkt blijft tot de bescherming van deze vrijheid. Bij de regeling
van bijv. de euthanasie behoeft de wetgever niet verder te gaan dan
het creeeren van de mogelijkheden, omdat de mens zelf vrij is deze
beslissingen te nemen. De wetgeving moet zo minimaal mogelijk zijn
en client ter bescherming van de individuele vrijheidssfeer van een
ieder. In de andere opvatting wordt ervan uitgegaan dat de wetgever
verder moet gaan dan alleen maar het rechtsbescherming bieden.
Het rechtsbewustzijn moet gebaseerd zijn op de algemene opvatting
over zedelijkheid en moraal, waarbij met de opvatting van de minderheid zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. De medeverantwoordelijkheid voor elkaar brengt met zich dat beslissingen over leven en
dood niet aan de enkeling kunnen worden overgelaten. De wetgever
mag daarom niet werkloos toezien maar zal in de wetgeving richtlijnen of zelfs verboden moeten opnemen.
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ad 2) Dwars door deze stellingname heen loopt het onderscheid
tussen het positivisme en het normatieve recht. Het ,positivisme"
wordt o.a. in het gezondheidsrecht niet aileen gehanteerd in de zin
van het stellige recht, maar oak in tegenstelling tot het normatieve
recht (recl1.t gebonden aan ethische normen), terwijl het normatieve
recht tevens wordt gebruikt om het wenselijk recht aan te duiden.
Deze begripsverwarring blijkt uit de - in juridisch opzicht oeverloze discussie over de abortus provocatus en de euthanasie.
Waar het ten principale om gaat is of de wet waarde-oordelen mag
bevatten over morele vraagstukken welke ten nauwste verband houden
met het menselijk bestaan en het mens-zijn, zoals het recht op leven
en het recht op sterven. Vanuit de normatieve hoek wordt gesteld dat
de overheid niet passief mag blijven omdat het leven van de mens
niet waarde-vrij is, noch voor de betrokken mens zelf, noch voor de
gemeenschap. De overheid moet daarom niet aileen rechtsbescherming
bieden maar oak in bepaalde gevallen 6f aan de mens het recht ontzeggen vrijelijk te beschikken over eigen leven en eigen dood 6f
voorwaarden stellen waaraan voldaan moet zijn, wil bijv. euthanasie
gerechtvaardigd zijn. Vanuit een normatieve benadering is het dus
mogelijk te pleiten voor een ,ja-tenzij" systeem. De ratio is derhalve
dat de mens op grand van het natuurrecht of op grand van levensbestnouwing niet souvereirr en vrij is in·het-nemen vanclezebeslissingen welke dan zonder meer door het wettelijke recht in positieve zin
gehonoreerd moeten worden. Deze opvatting wordt nag versterkt
door het uitgangspunt dat alle recht in wezen normatief recht is.
Reeds daarom al kan de wetgever niet afzijdig blijven en moet voortdurend inhoud worden gegeven aan de normatieve begrippen welke
in het recht worden gehanteerd. Oak de begrippen leven en dood zijn
normatieve begrippen welke dan in het v66duridische interpretatie
behoeven. In de positivistische richting worden dergelijke waardeoordelen geobjectiveerd vanuit de bedoeling van de wetgever, terwijl
de ethische - en zeker de religieuze - elementen van het waardeoordeel zoveel mogelijk worden geelimineerd.
26. Tegen beide standpunten kunnen bezwaren worden aangevoerd,
al naar gelang de visie welke men heeft op de relatie individu-gemeenschap en op het karakter van het recht. Met twee overwegingen moet
rekening worden gehouden. De eerste is dat de les. van twee wereldoorlogen een sterke stimulans betekent voor het positivisme en de
humanitair-liberale vrijheidsgedachte bij het positiveren van de persoonlijkheidsrechten. lmmers, als de overheid al het recht zou hebben
in de wetgeving een waarde-oordeel neer te leggen, dan behoeft dat

niet per se een ethisch oordeel te zijn. Het oordeel kan atheistisch
of onethisch niet-humanitair zijn in de ogen van de meerderheid
- indien het om een minderheidsregering gaat - dan wei in de
ogen van de minderheid indien de meerderheid deze opvattingen
huldigt. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Hitler-Duitsland,
m.b. t. de 'Vernichtung ,levensunwerten" Lebens'. Deze redenering
is voor discussie vatbaar, omdat er immers van uitgegaan moet
worden dat er principia bestaan waaraan een rechtsbestel moet voldoen wil het een rechtvaardig bestel zijn. Deze principia liggen in
bijv. de klassieke grondrechten besloten of in de zedelijke normen
welke geformuleerd zijn in of ten grondslag liggen aan de persoonlijkheidsrechten. De tweede overweging is dat naarmate de samenleving toleranter wordt, de moreel zwakkere in een steeds kwetsbaardere positie komt te verkeren. Wanneer de staat in een geliberaliseerd rechtsstelsel niet met verbodsbepalingen optreedt maar
het nemen van beslissingen over tal van ethisch bepaalde vragen
welke verband houden met het mens-zijn en de menselijke waardigheid, geheel aan de mens overlaat, dan zal de mens deze verantwoordelijkheid toch op een menswaardige wijze moeten kunnen
dragen. De gang van zaken t.a.v. bijv. de abortus provocatus, het
alcoholmisbruik en de drugaddiction schijnt in een andere richting
te wijzen. In feite is hier de taak en verantwoordelijkheid van de overheid in het geding, ten nauwste verband houdende met de gedachten
over de persoonlijke en de collectieve verantwoordelijkheid. Een
geliberaliseerd stelsel kan onbarmhartig en daardoor mensonwaardig
zijn, evenals overigens (te vergaande of on-ethische) verbodsbepalingen.

27. Ongeacht de visie welke men op de gesignaleerde geschilpunten
heeft, algemeen is men ervan overtuigd dat de overheid in het kader
van de individuele vrijheidsrechten ter bescherming van het individu
moet optreden, ook al heeft dat recht een relatieve strekking. De grens
wordt getrokken daar waar de positieve rechtsorde gevaar loopt of
dreigt te lopen (zie bijv. artikel 8, tweede lid en artikel 9 van het
Verdrag van Rome op het punt van de godsdienstvrijheid). De vraag
is dan van belang welke normen er gehanteerd moeten worden om
deze aantasting vast te stellen. In ieder geval is duidelijk dat deze
normen voor een niet onbelangrijk deel worden afgeleid uit de persoonlijkheisrechten welke in feite aan de individuele vrijheidsrechten
voorafgaan, omdat zij iets zeggen over het mens-zijn dat een voorwaarde vormt voor het functioneren als mens. Het relatieve karakter
van deze rechten komt in wezen overeen met dat van de sociale grand-

rechten, voor zover het gaat om het obj'ectiveren, het garanderen en
clausuleren (vgl. § 5-21). Botsingen zijn echter mogelijk tussen wat het
algemeen belang wordt genoemd en het individuele belang van de
mens. Zolang de rechtsorde geen gevaar loopt, kunnen, afgezien van
materiele bezwaren tegen een dergelijke regeling, de sociale grondrechten en de persoonlijkheidsrechten in positieve zin worden uitgewerkt. Zo benaderd bestaat er geen bezwaar tegen de euthanasie
en de abortus provocatus te liberaliseren. Anders wordt het wanneer
de overheid ter realisering van het sociale grondrecht recht op gezondheidszorg meent te moeten ingrijpen door middel van een maatregel welke een inbreuk betekent op een persoonlijkheisrecht, zoals
bijv. de verplichte vaccinatie en de fluoridering van het drinkwater (1).
Op zich is hier niet een nieuw probleem aan de orde want deze
botsing kan oak ontstaan in de relatie algemeen belang-individueel
vrijheidsrecht, hetgeen tot uitdrukking komt in gemoedsbezwaren•
regeling bij de verplichte sociale verzekeringen voor hen die godsdienstige bezwaren hebben tegen iedere vorm van verzekering
Een soortgelijke regeling zal bij aantasting van een persoonlijkheidsrecht soms uitkomst kunnen bieden, indien door het achterwege laten
van de maatregel anderen niet worden bedreigd, hetgeen bij de
vaccinatie in het algemeen het geval zal zijn, gelet op de hoge vaccinatiegraad. Soms zal een dergelijke regeling echter. geen oplossing hieden, zoals bij de fluoridering van het drinkwater omdat er geen reeele
keuze voor de mens als consument is. Stelt men zich nu op het standpunt dat het persoonlijkheidsrecht een volstrekt absoluut karakter
heeft dan is het enige alternatief het niet fluorideren en het verstrekken van fluoridetabletten.
§ 7· Evaluatie
Dit opstel heeft niet tot doel actuele vragen van het ius constitutum
op te lassen noch te motiveren welke interpretatie van de juridische
grondslagen van het moderne gezondheidsrecht en patientenrecht de
voorkeur verdient. Slechts is getracht aan te geven om welke grondslagen het gaat, welke problemen er ontstaan bij het realiseren en
in welk kader de discussie moet worden gevoerd. Het heeft geen zin
te spreken over het ius constitutum als er niet een duidelijk inzicht
bestaat in de achterliggende vragen van rechtsfilosofische, maatschappij- en mensbeschouwelijke aard. Het aantrekkelijke van de
(1) Hof Amsterdam, 10 maart 1972, N.J., 1973, nr. 307; H.R., 22 juni 1973, N.J., 1973,
nr, 386,

beoefening van het gezondheidsrecht is dat de beoefenaren door buiten
het gezondheidsrecht liggende oorzaken gedwongen worden anticiperend te denken om te voorkomen dat een noodzakelijk geachte
ontwikkeling van de gezondheidszorg wordt tegengehouden door het
ontbreken van het geeigende juridische kader. Deze anticipatie is
met name bij het patientenrecht geboden (1).
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