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HOOFDSTUK l.

DE TOESTEMMING VAN DE PATIENT(l)

§ 1. Begripsomschrijving
1. De toestemming van de patient in een bepaalde medische
handeling kan worden beschouwd als een wilsverklaring waarbij de
patient te kennen geeft dat hij akkoord gaat (,toestemt") met de op
til staande behandeling. Die wilsverklaring is een noodzakelijke
voorwaarde opdat het medische ingrijpen geoorloofd zou worden.
De patient heeft immers recht op eerbiediging van zijn fysieke
integriteit(2). Uit het recht op fysieke integriteit en het recht op
individuele vrijheid(3) vloeit voort dat de mens, binnen bepaalde
grenzen, een recht op zelfbeschikking heeft(4). Een persoon kan in
beginsel zelf beslissen wat hij met zijn lichaam doet. Hij kan een
medische behandeling ondergaan of hij kan die weigeren, hij kan
bloed, sperma of een orgaan afstaan(5), en hij kan de bestemming
van zijn stoffelijk overschot bepalen(6).
Dit zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel doch het is niet

(1) De uitgebreidheid en complexiteit van deze materie hebben mij genoodzaakt het onderwerp
van deze bijdrage verder af te bakenen. Met ,patient" wordt in dit artikel de meerderjarige
enjeitelijk beslissingsbekwame patient bedoeld. De toestemming van minderjarige en geesteszieke of bewusteloze patienten wordt aldus buiten beschouwing gelaten, mede omdat deze
onderwerpen reeds elders aan bod kwamen. Cf. VAN OEVELEN, A., ,De aansprakelijkheid
jegens psychisch gehandicapten", R.G.A.R., 1980, 10151; VANSWEEVELT, T., ,Persoonlijkheidsrechten van minderjarigen en grenzen van het ouderlijk gezag: de toestemming van de
minderjarige in een medische behandeling", R. W., 1987-88, 897-912.
(2) Artt. 2 en 3 E.V.R.M.; zie voor de strafrechtelijke bescherming o.m. de artt. 372-378,
392-433, 453-457 Sw.
(3) Art. 5 E.V.R.M. en artikel 7 Grondwet.
(4) DIERKENS, R., Lichaam en lijk, Brugge, Die Keure, 1962, nr. 44; VAN GERVEN, W.,
Algemeen dee!, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, nr. 38; MEULDERS-KLEIN, M.-T.,
,Le droit de disposer de soi-meme", in Liceite en droit positif et rejirences legales aux valeurs,
Brussel, Bruylant, 1982, p. 237 e.v. en 255 e.v.; DIRIX, E., ,Grondrechten en overeenkomsten", in De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Kluwer, 1982,
71-72; NYs, H., ,De overeenkomst in het kader van de uitoefening van de geneeskunde", De
overeenkomst. Vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 525-526; MAINGAIN, B.,
,Consentement et corps humain: breves reflexions critiques a propos des clauses d' exoneration
de responsabilite concernant Ia personne", Ann. Dr. Louv., 1984, p. 493-494; CoRBISIER, I.,
,Pouvoirs et transparence dans Ia relation therapeutique", R. G.A.R., 1990, 11.682, p. 2 recto
en verso; maar anders, m.i. ten onrechte: DIJON, X., Le sujet de droit en son corps, Namen,
1982, nrs. 499 en 517.
(5) Althaus binnen de per ken van de Orgaantransplantatiewet van 13 juni 1986, B.S., 14
februari 1987.
(6) DIRIX, E., o.c., in De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, 72;
DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traite, Brussel, Bruylant, 1990, t. II, vol. I., nrs. 38-40;
MEULDERS-KLEIN, M.-T., I.e., 238-242.
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absoluut(7). Het menselij k lichaam is geen zaak waarop een recht van
eigendom of vruchtgebruik kan rusten. Het zelfbeschikkingsrecht
over het menselijk lichaam is geen vermogensrecht, maar een
extrapatrimoniaal recht. Het kan slechts worden uitgeoefend in
zoverre het menselijk lichaam niet tot een zaak wordt gereduceerd
en de menselijke waardigheid daardoor in het gedrang komt(8).
Ongeldig is b.v. de overeenkomst waarbij een persoon zich laat
verminken uit publicitaire doeleinden of om een circusnummer te
kunnen opvoeren(9).
Binnen de genoemde grenzen is het echter van essentieel belang te
erkennen dat elke persoon zelf over zijn lichaam beslist. Het recht
op fysieke integriteit en het recht op zelfbeschikking impliceren dan
ook dat de toestemming van de patient noodzakelijk is opdat de
schending van de fysieke integriteit door het uitvoeren van een
medische ingreep geoorloofd zou zijn. De arts handelt bijgevolg
onrechtmatig en begaat een strafrechtelijk misdrijf(lO) wanneer hij
de patient behandelt zonder diens toestemming(ll).
2. Het is belangrijk de juridische aard en draagwijdte van de
toestemming duidelijk toe te lichten. Het recht op fysieke integriteit
en het zelfbeschikkingsrecht van de patient verplichten de arts om
steeds, behalve in geval van een noodsituatie, de toestemming van
de patient te verkrijgen. Of de patient zich nu in een contractuele dan
wel in een buitencontractuele situatie t.o.v. de arts bevindt, is t.a.v.
het toestemmingsvereiste niet relevant.
Indien de arts-patient-relatie buitencontractueel is en de arts
verzuimt de toestemming van de patient te vragen, dan schendt hij
op ongeoorloofde wijze de fysieke integriteit van de patient en begaat
hij een onrechtmatige daad(12).
Is de arts-patient-verhouding contractueel van aard, dan wordt het
toestemmingsvereiste ingebed in de contractsfiguur. Twee mogelijke
,scenario's" zijn dan mogelijk.
(7) Beperkingen kunnen o.m. worden aangebracht zoals verplichte vaccinaties, verplichte
tuberculineproeven (cf. Cass.,.S september 1982, VI. T. Gez., 1983, 142, noot LEMMENS) of
keuringen van gevangenen en militairen; zie in het algemeen over deze beperkingen MEULDERSKLEIN, M.-T., I.e., 225 e.v.; LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 26 e.v.
en 157 e.v.; SLUYTERS, B., Geknipt verband, Deventer, Kluwer, 1985, 20-22.
(8) MAINGAIN, B., o.c., Ann. Dr. Louv., 1984, 493- 494.
(9) DIERKENS, R., Lichaam en lijk, 49.
(10) Art. 398 e.v. Sw.; anders, maar ten onrechte: VANDEPLAS, A., ,Kanttekeningen bij de
immuniteit van de geneesheer", VI. T. Gez., 1990, 111-114.
(11) Behalve in geval van een noodsituatie. Cf. infra, nrs. 98-100.
(12) Artt. 1382-1383 B.W.
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Ofwel kan er tussen de arts en de patient een soort van
duurovereenkomst tot stand komen. De initiele toestemming van de
patient en van de arts plaatst beiden in een contractuele
rechtsverhouding die rechten en verplichtingen voor de partijen doet
ontstaan. Maar verder reikt de draagwijdte van die toestemming niet.
De initiele toestemming geeft de arts geen vrijbrief om verder aile
door hem gewenste handelingen te verrichten. Immers, bij het
aangaan van de overeenkomst weet de patient vaak niet welke
maatregelen nodig zuilen zijn. Zijn toestemming kan dus in principe
geen betrekking hebben op toekomstige medische handelingen, daar
hij die nog niet kent. Omdat de patient dus niet de bedoeling heeft
om verdere verbintenissen aan te gaan, mag hij zich op elk moment
terugtrekken en moet de geneesheer voor elke behandeling de
toestemming van de patient verkrijgen.
Elke handeling van de arts, waaronder de vraag tot toestemming,
kadert bij zo'n duurovereenkomst in principe in zijn contractuele
verplichtingen. De arts die in de uitvoering van die
duurovereenkomst een behandeling uitvoert zonder de toestemming
van de patient, schendt zijn contractuele verbintenis. Bij vervuiling
van de andere aansprakelijkheidsvoorwaarden(13), brengt deze
contractuele fout zijn contractuele aansprakelijkheid teweeg.
Ofwel zijn de arts en de patient geen duurrelatie aangegaan, maar
sluiten zij enkel een overeenkomst over een welbepaalde handeling
ofingreep(l4) (b.v. een sterilisatie, een vaccinatie, een tandextractie).
De toestemming van de patient vormt dan een geldigheidsvereiste van
die overeenkomst. Zonder toestemming van de patient kan er dan
geen geldige behandelingsovereenkomst tot stand komen. De
aansprakelijkheid van de arts wordt dan logischerwijze door de
buitencontractuele aansprakelijkheidsregels beheerst (art. 1382 e.v.
B.W.).
§ 2. De vorm van de toestemming

3. Voor aile medische handelingen is in principe de toestemming van
de patient vereist. Die toestemming is in principe niet aan
vormvereisten onderworpen. Dit is niet verwonderlijk daar het
consensualisme een der hoofdpeilers uitmaakt van het
overeenkomstenrecht. Aldus kan de toestemming in een medische
(13) Cf. infra, nrs. 74 e.v.
(14) Cf. VAN QurcKENBORNE, M., ,De instemming van de patient in een therapeutische
relatie", R. W., 1986-87, 2408.
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behandeling op twee verschillende wijzen worden verstrekt: ofwel
stilzwijgend ofwel uitdrukkelijk, schriftelijk dan wei mondeling.
De meeste medische handelingen worden uitgevoerd na een
mondelinge, zij het een stilzwijgende of uitdrukkelijke, toestemming
van de patient. Ten onrechte wordt soms voorgehouden dat voor
sommige ingrepen met een ,zwak" curatief karakter (zoals b.v.
esthetische chirurgie, sterilisatie, kunstmatige inseminatie, enz.) een
schriftelijke toestemming noodzakelijk is(15). Deze stelling moet
worden verworpen, omdat ze geen enkele steun vindt in de wet. De
geneeskundige behandelingsovereenkomst is immers een consensuele
overeenkomst die aan geen vormvereisten is onderworpen.
Bovenvermelde stelling lijkt meer te zijn ingegeven ter bescherming
van de arts. Nochtans is dit overbodig. Wordt een bepaalde ingreep
als geoorloofd beschouwd, dan heeft een schriftelijke toestemming
weinig nut; betreft het een ongeoorloofde ingreep, dan zal de
handtekening van de patient het onrechtmatig karakter van de
medische handeling niet opheffen.
4. Slechts wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft is een
schriftelijke toestemming vereist. Dit is b.v. het geval voor een
wegneming van organen en/of weefsels bij levenden(16) en bij een
abortus(17).
In sommige Ianden zoals Duitsland(l8), Engeland(l9), de U.S.A.(20)
en Canada(21) wordt veelvuldig met toestemmingsformulieren
(15) Dit wordt o.a. verdedigd door DEL VA, W. en DIERKENS, R., o.c., T.P.R., 1974,482 en
DIERKENS, R., o.c., in Procreation Artijicielle, Genetique et Droit, 239; MEULDERS-KLEIN,
M.-T., o.c., Ann. Dr., 1967, 21 (m.b.t. sterilisatie); zie ook de artt. 54 en 88 Code van
Geneeskundige Plichtenleer; ANDRE, R., Les responsabilites, Brussel, 1981, nr. 537, p. 812
(i.v.m. sterilisatie en kunstmatige inseminatie).
(16) Art. 8, § 2 Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen,
B.S., 14 februari 1987.
(17) Art. 350 Sw.
(18) Zie b.v. WEISSAUER, W., ,Schriftliche Einwilligung vor iirztlichen Eingriffen", Bay.
Abl., 1971, 1034-1056 (met voorbeelden); KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche A ujkliirungspflicht, Berlijn, Springer-Verlag, 1983, 47-51 (met voorbeelden); NARR, H., Arztliches Berujsrecht, Keulen, Deutscher Arzte-Verlag, 543-544.3 (met voorbeelden); TEMPEL, 0., ,Inhalt,
Grenzen und Durchfiihrung der iirztlichen Aufkliirungspflicht unter Zugrundelegung der
h6chstrichterlichen Rechtsprechung", N.J. W., 1980, (609), 615-616.
(19) KNIGHT, B., Legal aspects of medical practice, Edinburgh, Churchill Livingstone, 1982,
33; TAYLOR, J., The doctor and the law, Londen, Pitman, 1982, 105.
(20) Zie vooral het uitstekende rapport van de President's Commission for the Study of Ethical
Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, Making health care decisions,
Vol. I, Washington, U.S. Government Printing Office, 1982, 105-111 (hierna geciteerd als
President's Commission).
(21) SOMERVILLE, M., Consent to medical care, A study paper prepared for the Law Reform
Commission of Canada, Minister of Supply and Services Canada, 1979, 44-45.
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gewerkt. De patienten lijken daar weinig problemen mee te hebben.
Hoe dan ook, of de patient zijn toestemming nu mondeling of
schriftelijk geeft, is m.i. in de grond eigenlijk niet zo belangrijk. Het
betreft hier immers maar de vorm die de partijen- op grond van
wilsautonomie - hebben gekozen om hun wil tot uiting te brengen.
Belangrijk is dat die toestemming daadwerkelijk en met kennis van
zaken wordt gegeven, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt. Hieruit
volgt dat in beginsel de regels die de mondelinge toestemming
beheersen eveneens moeten worden toegepast op de schriftelijke
toestemming. Dit betekent o.a. dat de patient om met kennis van
zaken te kunnen instemmen, eveneens moet worden gelnformeerd
over de aard van de ingreep, de gevolgen, de alternatieve
behandelingsmogelijkheden, de risico's, de prognose, enz.(22).
§ 3. De draagwijdte van de toestemming

A.

DE SPECIFICITEIT VAN DE TOESTEMMING

5. De toestemming van de patient geldt niet voor om het even welke
ingreep. In principe heeft de toestemming een specifieke draagwij dte.
Zij geldt alleen voor de handeling of ingreep waarover een akkoord
werd bereikt. Dit betekent dat de toestemming van de patient de arts
geen vrijbrief geeft om willekeurig naar eigen goeddunken te
hanc:~elen. Deze regel geldt a fortiori wanneer een patient de arts
uitdrukkelijk vraagt de aandoening op een bepaalde wijze te
behandelen of, omgekeerd, een bepaalde (behandelings)methode
juist niet toe te passen. De arts die de overeengekomen behandeling
niet toepast, schendt de fysieke integriteit van de patient.
Veroorzaakt deze wanprestatie schade, dan zal de geneesheer
daarvoor een aansprakelijkheid oplopen, tenzij hij het bestaan van
een noodsituatie kan bewijzen(23).
6. De toestemming van de patient kan niet alleen betrekking hebben
op de specifieke ingreep, maar kan ook slaan op andere elementen
van de behandeling, zoals het tijdstip, de plaats en de uitvoerder van
de ingreep. Ontstaat er een akkoord over deze elementen, dan moet
de arts dit ook nakomen, anders dient hij zich tijdig terug te trekken.
Treedt de arts de wilsovereenstemming foutief met voeten, dan
(22) Zie daarover uitvoerig infra, nrs. 37-73; zie voor een soortgelijke redenering: Sard. v.
Hardy, 379 Atlantic Reporter Second Series (hierna: A. 2d) 1014 (C. Appeal Maryland, 1977).
(23) Zie voor voorbeelden infra, nr. 82.

291

begaat hij wanprestatie. In een Canadese uitspraak werd de
draagwijdte van de toestemming zeer helder als volgt verwoord:
,Without a consent, either written or oral, no surgery may be
performed. This is not a mere formality; it is an important individual
right to have control over one's own body, even where medical
treatment is involved. It is the patient, not the doctor, who decides
whether surgery will be performed, where it will be done, when it will
be done and by whom it will be done"(24).
Het tijdstip van de behandeling schept doorgaans weinig problemen.
Beide partijen dienen een datum vast te leggen die elk schikt.
De plaats van de behandeling is wellicht minder willekeurig, althans
wanneer het een ingreep betreft die enkel in een ziekenhuis kan
worden verricht. Vaak is de arts aan een bepaald ziekenhuis
verbonden. Wenst de patient in een ander ziekenhuis te verblijven,
dan kan hij, in voorkomend geval, verplicht zijn een andere arts te
raadplegen.
De uitvoerder van de contractuele verbintenis is in principe de
geneesheer waarmee de overeenkomst werd gesloten. Immers, de
geneeskundige behandelingsovereenkomst is een contract intuitu
personae. De wil van de patient is erop gericht om te worden
behandeld door de door hem gekozen arts waarin hij zijn vertrouwen
heeft gesteld. Hieruit volgt dat de patient dan ook recht heeft op
verzorging door die bepaalde arts(25).
Het kan ook voorkomen dat een patient geen voorkeur heeft voor
een bepaalde arts. De patient laat zich b.v. opnemen in een
ziekenhuis en laat zich daar behandelen door de daar werkzame
arts(en). Uit de overeenkomst met het ziekenhuis ontleent hij dan
geen recht om door een bepaalde arts te worden behandeld. Hij zal
genoegen moeten nemen met de door het ziekenhuis aangewezen
arts.

(24) Allan v. New Mount Sinai Hospital, 109 Dominion Law Reports (3d) (hierna D.L.R.)
634 (Ontario High Court of Justice, 1980).
(25) MILLER, R., ,Recovery by patient on whom surgery or other treatment was performed
by one other than physician who patient believed would perform it", 39 American Law Reports
4th 1035-1038; RANG, J., Patientenrecht, 20; VANDERMYN, W., Wieste/tdedokterdewet?,
13; HONDIUS, E. en NADORP-VAN DER BORG, C., o.c., T.v.GR., 1988, 12.
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B. DE ,EXTENDED OPERATIONS"

1. Begripsomschrijving
7. De regel dat de toestemming van de patient de handelwijze van
de arts beperkt tot de ingreep waarin werd toegestemd, vereist in
principe geen verduidelijking. Nochtans kunnen zich gevallen
voordoen waarin een strikte toepassing van deze regel de patient
ernstige schade zou kunnen berokkenen. We raken hier het probleem
van de zgn. extended operations: tijdens een met de patient
overeengekomen ingreep ontdekt de arts - terwijl de patient
verdoofd is - dat er meer uitgebreide of heel andere maatregelen
moeten of kunnen worden genomen. Moet de arts de operatie
beeindigen en opnieuw de toestemming van de patient vragen voor
een nieuwe ingreep, of mag hij naar eigen goeddunken de operatie
wijzigen of uitbreiden? Rechtspraak en rechtsleer uit de verschillende
onderzochte Ianden verdedigen hieromtrent tegenstrijdige
standpunten. Uiteindelijk kunnen m.i. de opvattingen ter zake
worden ingedeeld in drie verschillende stromingen, namelijk een
ruime, een pragmatische en een strikte opvatting over de draagwijdte
van de gegeven toestemming.

2. De ,ruime" stroming
8. Volgens een eerste opvatting, die vooral in de oudere rechtsleer
wordt verdedigd, moet de toestemming van de patient zeer ruim
worden ge'interpreteerd. De toestemming slaat immers niet op een
specifieke ingreep. Integendeel, door in te stemmen geeft de patient
eigenlijk een algemene toelating aan de arts om welke behandeling
dan ook te ondernemen, die nodig is voor de gezondheid van de
patient(26). Of de arts het operatieplan mag wijzigen, vloeit - in
deze visie - niet voort uit de wil van de patient, maar hangt
uitsluitend af van het geweten van de arts(27).
De zojuist vermelde stelling is heden onhoudbaar. Zij doet volledig
afbreuk aan een der meest fundamentele rechten van de mens: het
recht op fysieke integriteit en het recht om daar binnen bepaalde
(26) PEYTEL, A., La responsabi/ite des medecins et des chirurgiens, Parijs, 1935, 151; in
dezelfde zin NEGRE, P ., La responsabilite civile dans Ia pratique de Ia medecine, Parijs, 1935,
104; R.P.D.B., V 0 Responsabilite, XI, p. 350, nr. 382.
(27) MALHERBE, J., Medecine etdroit moderne, Parijs, Masson, 1969, 115; PoMMEROL, A.,
La responsabilite medicate devant les tribunaux, Parijs, 1931, 178; zie ook Parijs, 28 juni 1923,
D.P., 1924, 2, 116, noot G.L.; Parijs, 20 februari 1946, D., 1948, 337, noot DE LAGRANGE,
E.; Scheidsr. Uitspr., 18 februari 1918, Pas., 1918, Ill, 290; vgl. Rb. Brussel, 31 mei 1929,
R.G.A.R., 1929, nr. 489, noot H.V.L.
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perken over te beschikken(28). Steunt men de arts-patient-relatie op
een overeenkomst, dan dient de draagwijdte van de opgenomen
verbintenissen te worden afgeleid uit de wil van beide partijen.
W elnu, het is evident dat een patient - in principe - geen vrijbrief
geeft aan de arts om om het even welke aandoening te behandelen,
zonder de specifieke toestemming van de patient. De recentere
rechtsleer en rechtspraak neemt, ook op dit punt, een strengere
houding aan t.o.v. de verplichtingen van de arts.

3. De ,,pragmatische" stroming
9. Een tweede houding die men kan aannemen t.a.v. de
toelaatbaarheid van de ,extended operations" zou men de
pragmatische stroming kunnen noemen. Volgens de verdedigers van
deze opvatting moeten de ,,extended operations'' door de jurist met
de nodige soepelheid worden benaderd. De arts zal het operatieplan
zelfstandig mogen wijzigen, wanneer dit, in aile redelijkheid, in het
belang van de patient is. Een noodsituatie is m.a.w. niet vereist. Ter
rechtvaardiging van deze stelling wordt meestal gewezen op de
nadelen die een tweede ingreep zou meebrengen: de narcoserisico's
van een nieuwe ingreep, de stress die de patient moet dragen en de
eventuele nadelige gevolgen van een operatie-uitstel. Voorstanders
van de pragmatische stroming vindt men voornamelijk in Frankrijk
en Nederland, en in iets mindere mate in de U.S.A. en in Belgie.

10. Het zijn vooral de recente Franse rechtspraak en rechtsleer die
een tamelijk ,pragmatisch" standpunt hebben ingenomen t.a.v. de
,extended operations"(29). Het Franse Hof van Cassatie beroept
zich in twee arresten op de impliciete toestemming van de patient om
de wijziging in het operatieplan te rechtvaardigen(30). Uit deze
rechtspraak lijkt het Hof het noodtoestandsvereiste te Iaten varen.
De uitgebreide ingreep moet - uiteraard - nog wei nodig zijn
geweest voor de gezondheid van de patient, maar de aanwezigheid

(28) Cf. supra, nr. 1.
(29) De oudere Franse rechtspraak zal in de derde stroming aan bod komen. Cf. infra,
nrs. 18-23.
(30) Cass. fr., 15 maart 1966, D., 1966, Somm., 79; Cass. fr., 27 oktober 1982, Gaz. Pal.,
1984, 1, 176, noot CHABAS, F. en J.C.P., 1984, II, nr. 20.201, noot DORSNER-DOLIVET, A.
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van een ,onrniddellijk gevaar", de dringendheid van de ingreep lijkt
niet (meer) vereist(31).
Ook de rechtsleer in Frankrijk lijkt overwegend gewonnen voor een
pragmatische benadering van deze problematiek. De arts beslist in
geweten, als een bonus medicus, of hij de ingreep zal verderzetten(32). Een dringende noodzaak is hiervoor niet vereist, zo stellen
sommigen uitdrukkelijk(33).
11. Ook in een deel van de Nederlandse rechtsleer kan een soepele
houding t.a.v. de ,extended operations" worden waargenomen.
Voor A. DEKKERS b.v. kim de arts overgaan tot een onvoorziene,
maar zinvolle uitbreiding of wijziging van het overeengekomen
operatieplan, wanneer dit geen belangrijke nadelige gevolgen heeft
voor het biologisch, psychologisch of sociaal functioneren van de
patient. Dit ,zinvolheidscriteriurn" stoelt de auteur op twee argurnenten: enerzijds kan de impliciete toestemrning van de patient tot
de zinvolle verruirning van de ingreep worden verondersteld en,
anderzijds, zou een onderbreking van de operatie rnedisch niet in het
belang van de patient zijn(34). De impliciete toesternrning van de
patient kan niet worden aangenomen, wanneer de wijziging of
uitbreiding van de ingreep zou leiden tot situaties waarin de patient
onvoorbereid zou worden geconfronteerd met ernstige verrninkingen, amputaties, steriliteit, anus prae, enz.(35).
12. De Amerikaanse rechtspraak en rechtsleer zijn verdeeld over de
voorwaarden waaronder een ,extended operation" geoorloofd is.

(31) In een recent arrest Jijkt het Hof van Cassatie de geoorloofdheid van een ,extended
operation'' opnieuw aan strengere criteria te koppelen. Zonder de toestemming van de patient
mag slechts worden overgegaan tot een chirurgische ingreep , ,qui est imposee par une necessite
evidente ou un danger immediat"; cf. Cass. fr., 11 oktober 1988, Gaz. Pal., 8-9 november
1989, p. 7, noot CHABAS, F., J.C.P., 1989, II, 21.358, noot DORSNER- DOLIVET, A. en D.,
1989, Somm., 317, noot PENNEAU, J.
(32) MEMETEAU, G. en MELENNEC, L., Le contrat medical, I.e., 40; PENNEAU, J., La
responsabilite medicate, Parijs, Sirey, 1977, nr. 57, p. 69; ARRIGHI DE CASANOVA, E., La
responsabilite medicate, Aix, 1946, nr. 89, p. 160.
(33) DoRSNER-DOLIVET, A., Contribution a Ia restauration de !afaute, condition des responsabilites civile et penale dans !'homicide et les blessures par imprudence: a propos de Ia
chirurgie, Parijs, L.G.D.J., 1986, nr. 391, p. 325: ,Nous pensons que ce liberalisme devrait
etre etendu aux hypotheses ou meme l'urgence ferait defaut"; zie ook CHABAS, F., noot onder
Cass. fr., 27 oktober 1982, Gaz. Pal., 1984, 1, 177.
(34) DEKKERS, A., De patient en het recht op informatie, Amsterdam, Exerpta Medica, 1979,
59-60.
(35) De anus praeternaturalis is de operatief aangelegde anus op de buikwand bij een patient
die de outlasting niet op de natuurlijke wijze kwijt kan raken.
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Sommigen sluiten aan bij de derde, strikte stroming(36). Anderen,
daarentegen, verdedigen een meer flexibele opvatting. Een principearrest ter zake is Kennedy v. Parrott: een patiente die leed aan een
appendicitis, gafhaar instemming tot een appendectomie. Tijdens de
ingreep ontdekte de arts verscheidene cysten op de linkereierstok, die hij allemaal doorprikte. Na de operatie ontwikkelde de
patiente flebitis in haar been, een toestand die volgens haar werd
veroorzaakt door het peroperatief beschadigen van een bloedvat.
De rechter verwierp evenwel de schadevergoedingseis. Op grond van
vijf criteria werd de patiente geacht impliciet te hebben ingestemd
in de uitbreiding van het operatieplan: 1) de letsels konden niet
worden onderkend v66r de ingreep, 2) de patiente heeft zich op
voorhand niet verzet tegen een uitbreiding van de operatie, 3) de
uitbreiding lag in het operatieveld van de oorspronkelijke ingreep,
4) naar zorgvuldig medisch gebruik drong een uitbreiding zich op en
5) noch de patiente, noch een verwant konden onmiddellijk toestemmen(37).
Deze rechtspraak vond in de rechtsleer weerklank als het meest
redelijke vergelijk tussen het belang van de patient en diens recht op
zelfbeschikking(3 8).
13. De Belgische rechtsleer en rechtspraak spreken zich zelden uit
over de , ,extended operations''. De enkele auteurs die aan deze
problematiek wei aandacht hebben geschonken, zijn hierover
verdeeld(39). Een meerderheid lijkt voorstander te zijn van de
pragmatische stroming. Zij beklemtonen de belangrijke rol van de
impliciete instemming van de patient(40). Een dringende noodzaak

(36) Zie daarover infra, nrs. 18 e.v.
(37) Kennedy v. Parrott, 90 South Eastern Reporter Second Series (hierna: S.E. 2d) 754
(Supr. C. North Carolina, 1956); een appendectomie is de operatieve verwijdering van het
wormvormig aanhangsel van de blinde darm; een flebitis is een aderontsteking.
(38) KING, J., The law of medical malpractice, St. Paul, West Publishing, 1986, 141; zie ook
HOLDER, A., Medical malpractice law, New York, Wiley, 1978, 238.
(39) De voorstanders van de ,strikte stroming" komen infra, nr. 18 aan bod.
(40) Zie VANDENBERGHE, H., ,Aansprakelijkheid van ziekenhuizen en geneesheren", in
Onrechtmatige daad. Actuele tendenzen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 129.
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wordt niet vereist. Het volstaat dat de ingreep in het belang van de
patient werd uitgevoerd(41).
Kritiek op de pragmatische stroming
14. Uit het voorgaande blijkt dat in Ianden zoals Frankrijk,
Nederland, en in mindere mate de U.S.A. en Belgie de stelling veld
wint om de arts meer armslag toe te kennen, wanneer hij tijdens een
operatie meent onvoorziene ingrepen te moeten uitvoeren. Deze
ontwikkeling is belangrijk en rechtvaardigt een nadere analyse.
Immers, terwijl de arts meer bevoegdheden krijgt, ontneemt men de
patient noodzakelijk een stuk zelfbeschikking. Men kan zich dan ook
afvragen of de ,pragmatici" niet al te snel voorbijgaan aan het recht
op
fysieke
integriteit
en het
daaruit voortvloeiende
zelfbeschikkingsrecht. Teneinde deze bedenking kracht bij te zetten,
kunnen twee punten van kritiek worden geformuleerd t.a.v. de
pragmatische opvatting.
15. Een eerste kritiek heeft betrekking op de juridische grondslag van
de medische beslissingsbevoegdheid bij ,extended operations". Die
grondslag ligt, zo wordt haast algemeen aanvaard, in een impliciete
of stilzwijgende toestemming van de patient(42).
Het komt me voor dat deze zgn. stilzwijgende wilsverklaring vaak
neerkomt op een jictie. Zelfs wanneer een bijkomende ingreep ,in
het belang" van of ,zinvol" is voor de patient, kan ernstig worden
betwijfeld of de patient, zij het impliciet, hiermee heeft
ingestemd(43). Deze stelling kan treffend worden gei:llustreerd aan
de hand van enkele voorbeelden. Het duidelijkst komt het ontbreken
van enige toestemming tot uiting in die gevallen waarin de arts een
totaal andere ingreep uitvoert dan die waarin de patient had
ingestemd. Zelfs wanneer het belang van de patient hiermee wordt
(41) Volgens HEYVAERT, A., (,De menselijke voortplanting, de geneesheer en het gezinsrecht", in Juridische aspecten van de geneeskunde, HEYVAERT, A., KRUITHOF, R. en
VANSWEEVELT, T. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 320, nr. 14) is een operatie- uitbreiding
geoorloofd wanneer deze tot de normale behandeling van de door hem vastgestelde ziektetoestand behoort; sommige auteurs baseren zich vnl. op de recente Franse rechtspraak: HENNAUHUBLET, C., L'activite medicate et le droit penal, Brussel, Bruylant, 1987, nr. 21, p. 33, noot
30; zie ookRYCKMANS, X. enMEERT-VANDEPUT, R., nr. 574, p. 443-444maarvgl. nr. 575;
anderen steunen op de bovengenoemde Nederlandse rechtsleer: VAN QUICKENBORNE, M.,
o.c., R. W., 1986-87, 2406.
(42) In aile onderzochte Ianden, waaronder Belgie, wordt deze grondslag voorgestaan. Als
referentie gelden aldus de vorige voetnoten.
(43) In dezelfde zin GIESEN, D., Arzthaftungsrecht. Medical malpractice law, 172; ARRIGHI
DE CASANOVA, E., La responsabilite medicate, 207.
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gediend, toch staat het onomstotelijk vast dat de patient hierin niet
heeft toegestemd, omdat hij er gewoonweg niet van op de hoogte
was.
Zo kan bezwaarlijk van een impliciete toestemming worden
gesproken wanneer een arts voorstelt een kleine tumor aan de
okselklier te opereren en hij de volledige borst wegneemt(44), of
wanneer hij een appendectomie aanraadt en daarnaast de eierstokken
van de patiente verwijdert(45).
16. Komt de arts met de patient overeen een Iichte, eenvoudige
ingreep te verrichten, maar begeeft hij zich aan een zware operatie,
dan kan in de regel evenmin van een impliciete toestemming worden
gesproken. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren.
Een patient leed aan oorpijn. Hij aanvaardde- op voorstel van zijn
arts - een eenvoudige mastoidotomie te ondergaan, waaraan geen
risico's verbonden waren. De arts ging evenwel veel verder: hij
voerde een radicale operatie uit, waarbij de aangezichtszenuw werd
beschadigd. Als gevolg hiervan trad bij de patient een aangezichtsverlamming op. Zo'n verandering in de aard van de operatie kan niet
worden gedekt door de initiele toestemming van de patient, zo
oordeelde de rechter terecht(46).
Sommige rechtspraak hekelt trouwens uitdrukkelijk het fictieve
karakter van de ,impliciete" toestemming bij zulke ,extended
operations"(47).
17. Een tweede punt van kritiek op de ,pragmatische" stroming
slaat op de miskenning van het zelfbeschikkingsrecht(48) van de
patient, wanneer de arts ongevraagd een andere dan de
overeengekomen ingreep uitvoert.
Men komt hierdoor opnieuw in gevaarlijk vaarwater. De patient die
zich voor een specifieke operatie laat verzorgen, zou aan de arts een
vrijbrief geven aile maatregelen te nemen die hem nuttig lijken. Het
behoeft geen betoog dat zo'n verouderde opvatting, vandaag de dag
(44) Zie Valdez v. Percy, 217 Pacific Reporter Second Series (hierna: P. 2d) 422 (Supr. C.
California, 1950); zie ook Trib. gr. inst. Tours, 17 juli 1980, D., 1982, I.R., 275, noot
PENNEAU, J.
(45) Tabor v. Scobee, 254 S. W. 2d 474 (C. App. Kentucky, 1951).
(46) Paulsen v. Gundersen, 260 N. W. 448 (1935); een mastoidotomie is het insnijden van een
ontstoken mastoid, d.i. het achter het oor uitstekende dee! van het rotsbeen.
(47) Zie b.v. Angers, 4 maart 1947, D., 1948, 298, noot, SAVATIER, R.; in dezelfde zin: LG
Dusseldorf, 26 mei 1961, N.J. W., 1961, 2064.
(48) Cf. over dit begrip, supra nr. 1.
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niet in overeenstemming kan worden gebracht met het zelfbeschikkingsrecht van de patient.

4. De ,strikte" stroming
18. Krachtens een derde stroming -

die we de strikte stroming
kunnen noemen - kan een arts zonder de toestemming van de
bewusteloze patient enkel in geval van een noodsituatie het
operatieplan uitbreiden of wijzigen. Aanhangers van deze opvatting
vindt men in Belgie(49), Frankrijk(50), Duitsland(51), Engeland(52),
Nederland(53), en de Verenigde Staten(54).
Juridisch kan deze thesis als volgt worden verklaard. Op het eerste
gezicht zijn aile voorwaarden vervuld om de arts aansprakelijk te
stellen. Hij begaat een fout door, zonder de toestemming van de
patient, inbreuk te plegen op diens fysieke integriteit. Maar, omdat
de patient in zo'n groot gevaar verkeert, kan de arts zich beroepen
op een rechtvaardigingsgrond, namelijk de noodsituatie, om zijn
aansprakelijkheid te ontlopen. De arts offert hier immers een
rechtsgoed van een lagere orde op voor een hoger rechtsgoed(55). In
dergelijke noodsituaties heeft de medische verzorgingsverplichting
voorrang op het toestemmingsvereiste. De arts zou zich trouwens
schuldig maken aan een strafrechtelijk misdrijf, indien hij zou
verzuimen medische hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar
verkeert (art. 422bis Sw .).
Als rechtvaardigingsgrond kan de , ,noodsituatie'' bog en op een
juridisch sluitende verklaring. Bovendien biedt zij het voordeel niet
te moeten steunen op een fictieve theorie zoals de , ,impliciete
toestemming''.
(49) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 1084, p. 382; VAN LEYNSEELE, H., noot onder Rb. Brussel,
31 mei 1929, R.G.A.R., 1929, nr. 489; DIERKENS, R., o.c., R. W., 1962-63, p. 252, nr. 13;
zie ook RYCKMANS, X. en MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., I, nr. 575, p. 445.
(50) KoRNPROBST, L. en DELPHIN, S., Le contrat de soins medicaux, Parijs, Dalloz, 1955,
nr. 79, p. 42; MEMETEAU, G., Le droit medical, nr. 531, p. 359-360; RAIBAUT, B., Le role
de Ia volonte en matiere medicale, These, Universite de Paris-Val-de-Marne, 1981, 114;
SAVATIER, R., eta!., Traitededroitmedical, Parijs, 1956, nr. 243, p. 219ennr. 248, p. 225.
(51) GIESEN, D., Arzthaftungsrecht. Medical malpractice law, 172 en o.c., JZ., 1982, 393;
LG Dusseldorf, 26mei 1961, N.J. W., 1961, 2064; zie ookKERN, B. en LAUFS, A., Dieiirztliche
Aufkliirungspflicht, 130; NARR, H., o.c., 544, 12; maar vgl. MERTENS, H.-1., § 823, in
Miinchener Kommentar BGB, III, p. 1289, nr. 455 die een ruimer standpunt inneemt.
(52) DuGDALE, A. en STANTON, K., Professional Negligence, Londen, Butterworths, 1982,
155-156.
(53) WuSHOFF-VOGELZANG, R., Arts-patient. Enige juridische aspecten van hun relatie,
Deventer, Kluwer, 1984, 62; vgl. LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg,
154.
(54) Pizzalotto v. Wilson, 437 So. 2d 859 (Supr. C. Louisiana, 1983); Rogers v. Lumbermens
Mutual Casualty Company, 119 So. 2d 649 (C. App. Louisiana, 1960).
(55) Cf. infra, nr. 98.
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Het criterium van de noodsituatie is op zichzelf beschouwd een strikt
en abstract criterium. Om aan te tonen dat het een bruikbaar
criterium is om de al dan niet geoorloofdheid van , ,extended
operations" te beoordelen, zal het nu aan praktijkgevallen worden
getoetst. Met het oog daarop worden er drie vuistregels ontwikkeld
die het begrip ,noodsituatie" nauwkeuriger omschrijven en verfijnen tegen het licht van een medische achtergrond.
1° vuistregel: De arts die tijdens een ingreep onvoorzienbare letsels
ontdekt, mag een bijkomende ingreep uitvoeren wanneer hij voor een
noodsituatie staat.
19. Zoals elders(56) wordt verdedigd kan het begrip ,noodsituatie"
worden gelijkgesteld met ,de dreiging van onmiddellijke en ernstige
schade". Deze term omvat dus niet alleen het levensgevaar, maar
heeft een ruimere draagwijdte.
Het vereiste dat de bijkomende ingreep dringend geboden is, staat
duidelijk centraal. In hoofdzaak is het deze voorwaarde die de strikte
stroming van de pragmatische onderscheidt. Voor de pragmatici is
het voldoende dat de ingreep nuttig of curatief-noodzakelijk is. Maar
,noodzaak" is niet hetzelfde als , urgentie". Beide termen lijken
soms met elkaar te worden verward(57). Nochtans kan uitsluitend de
noodsituatie in de zin van urgentie als rechtvaardigingsgrond in
aanmerking komen(58). Het ,groot gevaar" ex artikel 422bis Sw.
moet eveneens actueel zijn.
Een voorbeeld van een medische noodsituatie kan dit begrip verduidelijken.
Een arts stelt bij een patiente een ectopische of buitenbaarmoederlijke zwangerschap als diagnose. Tijdens de ingreep neemt de arts
evenwel een volkomen normaal verlopende zwangerschap waar,
maar stuit hij op een acute appendicitis. De arts verwijdert onmiddellijk de ontstoken appendix. De rechter geeft hem daarin gelijk,
omdat door het niet-verwijderen van de appendix zowel de patiente
als het ongeboren kind aan een ernstig gevaar zouden worden blootgesteld(59).
(56) Cf. infra, nrs. 98-100.
{57) Zie b.v. RYCKMANS, X. enMEERT-VANDEPUT, R., o.c., nrs. 574-575; zieookdekritiek
van CHABAS, F. op het Frans cassatiearrest van 27 oktober 1982, Gaz. Pal., 1984, 1, 177.
(58) VASSEUR, V., ,Urgence et droit civil", Rev. Trim. Dr. Civ., 1954, 414: ,L'urgence et
l'urgence seule, ( ... }, autorise le chirurgien a se faire juge de !'interet du malade. Elle joue
pour le chirurgien le rOle d'une cause d'exoneration de responsabilite."
(59) Barnett v. Bachrach, 34 A. 2d 626 (Court App. District Columbia, 1943).
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2° vuistregel: Een arts die meent dat een WIJZigmg van het
operatieplan zich opdringt, mag een bijkomende ingreep uitvoeren,
wanneer de patient zonder die ingreep binnen afzienbare tijd met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou sterven en een
onderbreking van de operatie nieuwe verwikkelingen of risico's zou
meebrengen.
20. Het begrip noodsituatie of de dreiging van onmiddelli}ke schade
mag niet te absoluut worden opgevat, doch moet naar redelijke
maatstaven worden ge'interpreteerd. Aldus kan worden verdedigd
dat een arts zich nog in een noodsituatie bevindt wanneer de feitelijke
gegevens van die aard zijn dat door het uitblijven van de ingreep de
patient binnen afzienbare tijd zou sterven en dat daardoor ook
nieuwe risico's worden geschapen(60).
Een voorbeeld kan dit illustreren. Een patient met aanslepende
buikklachten wordt in een ziekenhuis opgenomen. De artsen stellen
als diagnose een recidiverende zweer in de twaalfvingerige darm (of
,ulcus duodeni") met littekenzwellingen en vernauwingen in
diezelfde darm (of ,duodenale stenose") en anaciditeitvan de maag.
De patient stemt in met de door de artsen voorgestelde maagresectie.
Na opening van de buikholte stootten de artsen op een vuistgrote
tumor aan de pancreas of alvleesklier. Na beraad beslisten de artsen
de patient te onderwerpen aan een duodenopancreatectomie, een
splenectomie en een maagresectie. Bij gebrek aan andere
doeltreffende therapieen, was het duidelijk dat de patient zonder
verwijdering van de aangetaste organen binnen afzienbare tijd zou
sterven. Bovendien zou het onderbreken van de ingreep op zich reeds
een toename van de risico's meebrengen, daar aileen al door de
palpatie de tumor geactiveerd wordt, wat in korte tijd uitzaaiingen
zou meebrengen. Aldus hebben de artsen zorgvuldig gehandeld en
de belangen van de patient gediend(61).
3° vuistregel: Een arts die wordt geconfronteerd met een
onvoorzienbaar bijkomend letsel moet de ingreep onderbreken,
wanneer er geen onmiddellijke schade dreigt.
(60) Vgl. KERN, B. en LAUFS, A., Die iirzt/iche Aufkliirungspf/icht, 130; MAZEAUD, H.L.
en TuNc, A., Traite, nr. 511, p. 591.
(61) OLG Frankfurt, lOfebruari 1981, N.J. W., 1981, 1322; eenmaagresectieis eengedeeltelijke of volledige verwijdering van de maag, gevolgd door het herstellen van de continulteit van
het maagdarmkanaal; anaciditeit is de afwezigheid van zoutzuur in het maagsap; een duodenopancreatectomie is de verwijdering van de pancreas, de milt, de twaalfvingerige darm; een
splenectomie is de verwijdering van de milt; palpatie is het onderzoek door het aftasten van
een lichaamsdeel; in dezelfde zin een onder vonnis van de Rb. Brussel, 24 juli 1895, Pand.
Per., 1896, nr. 206, p. 131, bevestigd door Brussel, 21 maart 1896, Pas., 1897, III, 54.
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21. Bestaat er geen dreiging voor onmiddellijke schade, en verkeert
de patient evenmin in een situatie die hem binnen afzienbare tijd het
leven zou kosten, dan lijkt er geen rechtvaardigingsgrond meer
voorhanden om de operatie verder te zetten zonder de toestemming
van de patient. De arts moet dan de ingreep staken ten einde de
patient in te lichten over de waargenomen onvoorzienbare letsels. De
beslissing om aldan niet een nieuwe ingreep met veelal hogere risico' s
te ondergaan, rust dan weer volledig bij de patient. En zo hoort het
ook. De patient moet de vrijheid worden gegund om zelf over zijn
fysieke integriteit te beslissen. Het is immers niet omdat de
geneesheer een uitbreiding van de operatie wenselijk acht, dat in casu
de betrokken patient het daarmee eens is. In een materie zoals deze
waar persoonli}kheidsrechten dermate centraal staan moet de
eindbeslissing steeds bij de betrokkene zelf rusten. Het recht op
fysieke integriteit waarborgt de patient juist het recht op een
afwijkende mening. De arts mag hem dit recht niet ontnemen.

22. Onder deze derde vuistregel vallen de merkwaardig vaak
voorkomende gevallen waarin een vrouw zich laat opereren aan de
onderbuik, en de arts, aldan niet uit therapeutische beweegredenen,
meteen ook de eierstokken en/of de baarmoeder verwijdert. Tenzij
de arts handelt uit dringende noodzaak, hoeft het geen betoog dat
hij wanprestatie pleegt: het verwijderen van een orgaan zonder de
toestemming van de patient maakt, behoudens noodtoestand,
onmiskenbaar een fout uit.
Ook indien zo'n bijkomende ingreep in het belang van de patient is,
doch elke urgentie ontbreekt, moet de arts zich onthouden. Dus zelfs
wanneer b.v. de eileiders ontstoken zijn, of er zitten cysten op, of
een volgende zwangerschap zou risico's voor de patiente
meebrengen, dan nog mag de arts geen ,extended operation"
uitvoeren. Hij kan zich immers op geen enkele juridische regel
steunen om zonder de instemming van de patiente diens fysieke
integriteit te schenden. De arts mag de patiente het recht niet
ontnemen zelf te beslissen of zij al dan niet nog kinderen wil.
Bovendien veroorzaakt een ongewenste sterilisatie dikwijls
aanzienlijke psychologische schade bij de patiente.
Terecht neemt de rechtspraak een strenge houding aan en wordt de
arts systematisch aansprakelijk gesteld voor o.a. het verwijderen van
de eierstokken van de patiente tijdens een bevalling door middel van
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een keizersnede(62), de sterilisatie van de patiente tijdens een
abortus(63) of tijdens een zeer eenvoudige ingreep aan de
baarmoeder(64).
23. De derde vuistregel kan uiteraard op zeer verscheidene ingrepen
worden toegepast. Meer dan eens komt de situatie voor dat een
patient instemt in een eenvoudige operatie tot het wegnemen van een
cyste of een ander klein gezwel en de arts in plaats daarvan een tumor
ontdekt die een veel zwaardere ingreep noodzaakt. Is er geen urgentie
om die tumor onmiddellijk weg te nemen, dan dient de arts de ingreep
af te breken en de patient hieromtrent voor te lichten(65). De patient
moet immers in de gelegenheid worden gesteld zelf te beslissen of hij
grotere risico's wil lopen. Daarnaast moet hem de mogelijkheid
worden geboden om eventueel te opteren voor alternatieve
behandelingswijzen.
24. Tenslotte is de vraag belangrijk op wie m.b.t. ,extended
operations" de bewijslast rust. In eerste instantie zal de patient
moeten hard maken dat zijn toestemming sloeg op een specifiek
omschreven ingreep en dat de arts zijn opdracht is te buiten gegaan.
Wordt dit door de rechter aannemelijk geacht, dan zal de arts moeten
bewijzen dat hij werd geconfronteerd met een noodsituatie(66).

(62) Cons. d'Etat fr., 29 januari 1988, J. C.P., 1988, IV, 146 en J. C.P., 1989, II, 21.222, noot
MEMETEAU, G. (50.000 Franse frank werd als schadevergoeding toegekend); in identieke zin:
Cass. fr., 11 oktober 1988, Gaz. Pal., 8-9 november 1989, p. 7, noot CHABAS, F., J.C.P.,
1989, II, 21.358, noot DORSNER-DOLIVET, A. en D., 1989, Somm., 317, noot PENNEAU, J.
(63) Gerechtshof Amsterdam, 27 maart 1986, T. v.GR., 1986, 301; in dezelfde zin Arrondrb.
Alkmaar, 25 juni 1985, M.C., 1986, 1594.
(64) Devi v. West Midlands Regional Health Authority [1980] C.L. Y. 687: de godsdienst van
de patiente verbood haar sterilisatie en contraceptie. De artsen steriliseerden haar wegens
gevaar voor uterusruptuur bij een volgende zwangerschap. Ten gevolge van de sterilisatie
ontwikkelde de patiente een ernstige neurose, verloor zij aile libido en werd haar huwelijk
onder zware druk gezet.
(65) Zie ook Corr. Luik, 4 november 1987, J.L.M.B., 1988, 1546, besproken door DE LA
SERNA, l. en PHILIPPE, D.-M.; Cass. fr., 27 oktober 1953, D., 1953, 658 en Rev. Trim. Dr.
Civ., 1956, 86, noot MAZEAUD, H. en L.; BGH, 2 november 1976, N.J. W., 1977, 337.
(66) GIESEN, D., ,Arzthaftungsrecht im Umbruch: Die iirztliche Aufkliirungspflicht in der
Rechtsprechung seit 1974", JZ., 1982, 393; McCom, A., ,A reappraisal of liability for
unauthorized medical treatment", Minnesota Law Review, 1957, 433-434; zie voor een
toepassingsgeval: Trib. gr. inst. Tours, 17 juli 1980, D., 1982, I.R., 275, noot PENNEAU, J.

303

HOOFDSTUK II.

TOESTEMMING MET KENNIS VAN ZAKEN:
DE INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE ARTS

§ 1. Juridische grondslag
25. De informatieverplichting van de arts is een heet hangijzer in de
medische aansprakelijkheid. Het is een bron van problemen,
conflicten en tegenstrijdige standpunten onder rechtsgeleerden en
medici. De eerder schaarse Belgische rechtspraak die tot nu toe over
dit onderwerp werd gepubliceerd, steekt schril af tegen de haast
onoverzichtelijke maar interessante jurisprudentie en doctrine die
hierover in andere landen is verschenen.
De patient heeft recht op eerbiediging van zijn fysieke integriteit. Hij
beslist zelf of hij in een bepaalde behandeling al dan niet zal
toestemmen. Welnu, die beslissing over zijn fysieke integriteit kan
maar iets betekenen wanneer de patient weet waarin hij instemt(67).
Een patient kan zijn zelfbeschikkingsrecht in principe(68) maar
uitoefenen wanneer hij over aile relevante informatie beschikt:
, ,Consent to a proposed medical procedure is meaningless if given
without adequate information and understanding of the risks
involved"(69).
Doorgaans wordt aangegeven dat de arts niet zomaar een
toestemming moet verkrijgen, maar dat het moet gaan om een , ,vrije

(67) VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, p. 130, nr. 11;
VAN OEVELEN, A., ,De aansprakelijkheidjegens psychisch gehandicapten", R. G.A.R., 1980,
nr. 10.151, randnummer 6; VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R. W., 1986-87, 2415; LAUFS, A.,
Arztrecht, p. 51, nr. 111; WEISSAUER, W., o.c., in Medizin und Recht. Festschrift fiir
Wolfgang Spann, 514; WINFIELD en JOLOWICZ, door ROGERS, W., On torts, 706; NEY, M.,
La responsabilite des medecins, 70; LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg,
152.
(68) Zie evenwel m.b.t. de afstand van het recht op ,informed consent", infra, nrs. 101 e.v.
(69) McPherson v. Ellis, 287 S.E. 2d 892 (Supr. C. North Carolina, 1982); in dezelfde zin:
Kinikin v. Heupel, 305 N. W. 2d, 589 (Supr. C. Minnesota, 1981); in dezelfde zin Antwerpen,
9 november 1987, R. W., 1987-88, 1336, i.h.b. 1338, noot VANSWEEVELT, T.
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en ge'informeerde toestemming"(70), ,un consentement libre et
eclaire"(71), of nog een ,informed consent"(72).
26. De juridische grondslag van de medische informatieverplichting
is, net zoals de grondslag van het toestemmingsvereiste(73), tweevoudig.
In de eerste plaats kan de patient in een buitencontractuele
verhouding staan tot de arts. Het recht op fysieke integriteit van de
patient vereist dat zijn toestemming tot de ingreep wordt verkregen(74). Opdat deze toestemming enige betekenis zou hebben,
moet de patient op de hoogte worden gebracht van alle relevante
informatie omtrent de voorgenomen behandeling.
Op de tweede plaats kan de arts-patient-verhouding contractueel
van aard zijn. Het toestemmingsvereiste en de daarbij horende
informatieverplichting worden dan ingebed in de geneeskundige
behandelingsovereenkomst. Aldus wordt de informatieverplichting
een contractuele verbintenis. Meer concreet kan de medische informatieverplichting dan worden gestoeld op de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (art. 1134, al. 3 B.W.). Zoals
in zoveel andere relaties tussen een professioneel en een leek- b.v.
tussen advocaat en client, notaris en client, computerleverancier en
consument, enz. - rust op de professioneel een zgn. begeleidingsplicht(75). De patient zoekt als leek de arts op, omdat hij vertrouwen stelt in diens deskundigheid. Door het aangaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst ontstaat een bijzondere vertrouwensrelatie tussen arts en patient, die eerstgenoemde verplicht de
(70) Zie Cass., 4 oktober 1973, Arr. Cass., 1974, 132, Pas., 1974, I, 121, J.T., 1974, 296,
noot FAGNART, J .-L.; VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen,
130; KRUITHOF, R., , Tendensen inzake rnedische aansprakelijkheid", VI. T. Gez., 1983, 186;
VAN OEVELEN, A., o.c., R.G.A.R., 1980, nr. 10.151, randnurnrner 6.
(71) DALCQ, R.O., ,L'evolution de Ia responsabilite rnedicale", De Verz., 1981, 643; RYCKMANS, X. en MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., I, nr. 569; FAGNART, J.-L., noot onder Cass.,
4 oktober 1973, J. T., 1974, 299; HENNAU-HUBLET, C., L 'activite medicate et le droit penal,
p. 32, nr. 20; ANRYS, H., La responsabilite civile medicate, nr. 48, p. 70.
(72) Zie o.a. LUDLAM, J., Informed consent, Chicago, American Hospital Association, 1978;
FADEN, R. en BEAUCHAMP, T., A history and theory of informed consent, New York-Oxford,
Oxford University Press, 1986.
(73) Cf. supra, nr. 2.
(74) MAZEAUD, H., L., en TUNC, A., Traite, I, nr. 511, p. 589-590; FAGNART, J.-L., noot
onder Cass., 4 oktober 1973, J.T., 1974, 300; KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche
Aufkliirungspflicht, 8-9.
(75) WILMS, W., ,Ret recht op inforrnatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, (489), 505-508; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, p. 604, nr. 102;
DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., ,Verbintenissenrecht. Gerechtelijke jaren 1978-1979 en
1979-80", R. W., 1980-81, 2436-2438; specifiek voor de arts-patient-relatie: VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R. W., 1986-87, p. 2415, nr. 21.
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patient te informeren en te begeleiden tijdens de duur van de overeenkomst. De arts moet m.a.w. steeds de belangen van de patient voor
ogen houden. Schiet hij tekort in zijn informatie- of begeleidingsverplichting, dan begaat hij wanprestatie die zijn contractuele aansprakelijkheid kan meebrengen.
27. De kernvraag is nu welke inhoud aan de ,gelnformeerde
toestemming'' moet worden toegeschreven. Ten einde de fysieke
integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van de patient(76) zoveel
mogelijk tot hun recht te doen komen, moet de informatie aan
bepaalde eisen voldoen. De (vooral buitenlandse) rechtspraak en de
rechtsleer hebben zo gedurende de laatste decennia een hele
,informed consent" -theorie ontwikkeld. De verplichtingen van de
arts hebben vooral betrekking op de inhoud van de informatieplicht
(§ 4). Maar alvorens deze verplichting aan te snijden, zal eerst
aandacht worden besteed aan twee andere belangrijke maar vaak
verwaarloosde informatiepunten, namelijk de vraag wie de informatie aan de patient dient te verstrekken (§ 2), en op welk tijdstip dit
moet gebeuren (§ 3).
§ 2. De informatieplichtige
28. In menig geval wordt de patient behandeld door een enkele arts
(b. v. zijn huisarts). De vraag wie de patient moet voorlichten omtrent
de voorgenomen behandeling is dan eenvoudig te beantwoorden: het
is uiteraard de behandelende arts zelf.
In talrijke andere situaties zijn er echter verschillende artsen bij de
behandeling van de patient betrokken. De vraag rijst dan of en in
welke mate er een informatieverplichting rust op de verschillende
(ziekenhuis)artsen en op de doorverwijzende arts.

29. Als algemene regel kan worden gesteld dat de arts die de
behandeling of de ingreep zal uitvoeren de patient moet inlichten(77).
Op grond van het recht op fysieke integriteit van de patient moet de
arts immers erop toezien dat de patient met kennis van zaken kan
toestemmen.
(76) Cf. supra, nr. 1.
(77) DALCQ, R.O., ,La responsabilite medicale", T.P.R., 1974, 357; VAN QUICKENBORNE,
M., o.c., R. W., 1986-87, 2416-2417, nr. 24; Luik, 22 maart 1972, onuitg., A.R., 1835/71;
Delaune v. Davis, 316 So. 2d 7 (C. App. Louisiana, 1975); KING, J., The law of medical
malpractice, 170; LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 142.
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Maar een patient die in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt
doorgaans onderzocht door een hele reeks specialisten. Ernstige
problemen kunnen rijzen m.b.t. de vraag wie de patient moet
voorlichten. Het kan dan erg belangrijk zijn dat artsen onderling
duidelijke afspraken moeten maken omtrent de voorlichting van de
patient. Die afspraken ontbreken echter nogal eens. Vanuit juridisch
oogpunt moet dan ook worden nagegaan op welke arts er een
informatieplicht rust.
Als algemeen principe kan worden vooropgesteld dat elke arts de
injormatie moet geven die betrekking heejt op zijn vakgebied. Deze
oplossing heeft als voordeel dat de patient kan rekenen op
deskundige en nauwkeurige informatie. Juridisch kan deze regel als
volgt worden verklaard. Telkens als de patient een onderzoek moet
ondergaan bij een andere arts, kan worden aanvaard dat hij steeds
weer een behandelingsovereenkomst met die arts sluit. Dit contract
zou men, in voorkomend geval, kunnen kwalificeren als een
deelovereenkomst, omdat het een schakel vormt van de algemene
behandelingsovereenkomst die de patient aanvankelijk met zijn
behandelende arts heeft gesloten. Niettegenstaande het voorwerp van
zo'n deelovereenkomst minder ruim is, vloeien hieruit (gedeeltelijk)
dezelfde rechten en verplichtingen voort als uit een algemene
behandelingsovereenkomst. Aldus is elke arts op zijn beurt gehouden
tot een contractuele injormatieverplichting t.o.v. de patient. De
informatieverplichting is evenwel niet exclusief verbonden aan het
bestaan van een behandelingsovereenkomst. Ook wanneer de
juridische relatie tussen de ziekenhuisgeneesheer en de patient
buitencontractueel is (b.v. omdat de arts een aangestelde is), kan er
een informatieplicht ontstaan. Dit zal het geval zijn wanneer de
geneesheer een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid heeft m.b.t.
de behandeling.
Een voorbeeld kan het voorgaande illustreren: een minderjarige
patient wordt opgenomen in een ziekenhuis wegens oorletsels. Een
arts voert alle preoperatieve onderzoeken uit op de patient, stelt de
diagnose en suggereert het getroffen oor te laten opereren door een
chirurg van het ziekenhuis. Noch eerstgenoemde arts, noch de
chirurg informeren de ouders over de aanzienlijke risico's namelijk op beschadiging van de aangezichtszenuw - die de
ooroperatie met zich brengt. Welnu, daar heiden rechtstreeks met de
patient in contact stonden, waren ze alletwee nalatig door de ouders
belangrijke informatie te onthouden. Door de verwezenlijking van
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het risico heeft de patient ernstige schade geleden die de artsen in
solidum moeten vergoeden(78).
30. Aan een operatieve ingreep wordt doorgaans deelgenomen door
een geneeskundig team. Het zou weinig zinvol zijn aile opererende
teamleden een informatieverplichting op te leggen m.b.t. hun deel
van de operatie. Er kan dan ook mee worden volstaan dat de door
de patient gekozen chirurg - zijn vertrouwensman - informatie
verstrekt omtrent de algemene draagwijdte en risico's van de ingreep.
Hij is immers de behandelende arts van de patient. Zij die geen
zelfstandige verantwoordelijkheid opnemen dienen geen informatie
te verschaffen. Dit geldt b.v. voor de personen die enkel een
assisterende functie vervullen in de operatiekamer, zoals
assistent-chirurgen en verpleegkundigen(79). Wei kan het nodig zijn
dat een der teamleden - mede gelet op zijn grotere deskundigheid
- beter geplaatst is om bijzondere informatie te verstrekken over een
afzonderlijke taak tijdens de operatie(80). Zo kan b.v. van de
anesthesist worden verwacht dat hij de patient op de hoogte brengt
van de bijzonderheden van de voorgenomen anesthesie, tenzij hij is
overeengekomen dat de chirurg ook daarover zou informeren.
31. Nd een ingreep of een behandeling moet vaak nog informatie
worden verstrekt of controle worden uitgeoefend. Het lijkt redelijk
deze taak toe te vertrouwen aan de uitvoerende arts. De zorgvuldige
uitvoering van de behandelingsovereenkomst eindigt immers niet
altijd met de uitvoering van een ingreep. De uitvoerende arts zal de
patient moeten waarschuwen omtrent mogelijke voorzorgs- of
controlemaatregelen die moeten worden genomen. Hij dient deze
niet zelf uit te voeren, maar kan na hem daarover te hebben
voorgelicht, de patient verwijzen naar zijn behandelende (huis)arts.
De rechtspraak kreeg de gelegenheid zich hierover uit te spreken
n.a.v. controlemaatregelen na een vasectomie en een abortus. In
beide beslissingen werd de uitvoerende arts de plicht opgelegd de
patient te informeren omtrent de noodzaak zich aan controle(78) Zie Parijs, 17 november 1983, J.C.P., 1985, II, nr. 20.406, noot DoRSNER-DOLIVET, A.;
dit arrest werd om andere redenen verbroken door Cass. fr., 11 februari 1986, Gaz. Pal., 21-22
mei 1986, 14, noot F.C.
(79) Harnish v. Children's Hosp. Med. Center, 439 N.E. 2d 240 (Supr. C. Massachusetts,
1982); Nevauex v. Park Place Hosp., 656 S. W. 2d 923 (C. App. Texas, 1983): informatieplicht bij kobalt-therapie rust op de behandelende radioloog, niet op de technicus die de, door
de radioloog voorgeschreven, therapie toepaste.
(80) KING, J., The law of medical malpractice, 172.
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onderzoeken te onderwerpen, eventueel uitgevoerd door de huisarts(81).
32. Wanneer een specialist voor een operatie wordt bijgestaan door

de behandelende (huis)arts, weegt op beide artsen eenpostoperatieve
injormatieplicht. Zij kunnen onder elkaar afspreken wie de patient
verder zal voorlichten. Men kan dan oak bezwaarlijk een arrest van
het Franse Hofvan Cassatie(82) goedkeuren, waarin werd beslist dat
de uitvoerende arts de patient niet moet informeren omtrent een
operatie-ongeval, namelijk het achterlaten van een naald in het
lichaam van de patient, om de enkele reden dat hij de patient niet
meer moest zien. Het einde van een behandeling valt immers niet
samen met het einde van een ingreep. Op beide artsen rust tevens een
postoperatieve informatieverplichting. Hun eventueel akkoord omtrent de vraag wie de patient zal inlichten, heeft enkel tussen hen uitwerking. De patient heeft, daarentegen, t.o.v. elke arts recht op deze
informatie.
§ 3. Tijdstip van de informatieverstrekking

33. Het is niet onbelangrijk aandacht te besteden aan het tijdstip
waarop de informatie moet worden gegeven, omdat deze factor het
besluitvormingsproces van de patient wezenlijk kan be'invloeden.
Wanneer juist de informatie moet worden verstrekt, zal afhangen
van de aard en de ernst van de ingreep, maar in ieder geval moet de
arts de patient inlichten v66r de behandeling wordt aangevat.
Een tijdige informatieverstrekking moet de patient voldoende tijd en
gelegenheid bieden om een overwogen besluit te nemen. In principe
moet dus informatie worden verstrekt op een tijdstip waarop de
patient nag volledig over zijn oordeelsvermogen beschikt, enerzijds,
en waarop de betrokkene tot aan de voorgenomen behandeling, nag
een zekere overwegingstermijn heeft, anderzijds(83).

(81) Rb. Antwerpen, 17 januari 1980, De Verz., 1981, 183 en VI. T. Gez., 1981, nr. 3, p. 34
(vasectomie); Trib. gr. inst. Bobigny, 9 februari 1983, J.C.P., 1984, II, nr. 20.149, noot
DORSNER-DOLIVET, A. (abortus).
(82) Cass. fr., 14 februari 1973, Gaz. Pal., 1973, 1, 341, instemmende noot DOLL, P.-J.
(83) Het is vnl. de Duitse rechtspraak en rechtsleer die ter zake een criterium hebben
uitgewerkt: zie vooral OLG Stuttgart, 7 december 1977, VersR., 1979, 1016; in dezelfde zin
OLG Hamm, 19 december 1979, VersR., 1981, 686; KLEINEWEFERS, H., ,Zur Aufkliirung
des Patienten", VersR., 1981, (99), 102; DEUTSCH, E., o.c., N.J. W., 1979, 1907; KERN, B.,
en LAUFS, A., o.c., 41-42.
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34. De eerste voorwaarde ligt voor de hand, omdat er anders van
een daadwerkelijke toestemming geen sprake kan zijn. De arts moet
erover waken dat de patient zijn informatie heeft begrepen, zodat die
werkelijk kan oordelen of hij de ingreep of het onderzoek aldan niet
wenst te ondergaan. Dit is b.v. niet bet geval wanneer aan de patient
reeds kalmerende of verdovende middelen werden toegediend, die
het oordeelsvermogen van de patient aantasten. In een interessante
Canadese zaak stond dit probleem aan de orde. De rechter verweet
de arts de informatie op een ontijdig tijdstip te hebben verstrekt,
namelijk nadat de patient valium werd toegediend om zijn angst te
verminderen(84).
35. De vervulling van de tweede voorwaarde, namelijk bet in acht
nemen van een overwegingstermijn, stelt de patient in de gelegenheid
de voor- en nadelen van de behandeling rustig af te wegen, de zaak
te overleggen met familieleden en/ of vrienden, eventuele vragen tot
de arts te richten, of een andere arts te consulteren voor een ,second
opinion". Aan deze vereiste is redelijkerwijze niet voldaan, wanneer
de patient wordt ingelicht de morgen v66r een belangrijke ingreep,
op weg naar de operatiezaal of nadat hij reeds op de operatietafel
heeft plaatsgenomen. Immers, slechts weinige patienten zullen in
zo'n situatie nog in staat zijn om sereen de voor- en nadelen van een
ingreep af te wegen en zich eventueel te verzetten tegen de
voorgenomen ingreep of de voorgenomen behandelingsmethode. Zo
werd b. v. een patient in een ziekenhuis opgenomen we gens een
vermoedelijke her sentumor. Om een zekere diagnose te kunnen
stellen, wou de arts een carotitis-angiograjie uitvoeren. Op het
ogenblik dat de patient zich in het onderzoekslokaal bevond, zich op
de tafel had gelegd, de operatiekleding had aangetrokken en reeds
een injectie had gekregen, lichtte de arts de patient in over de
mogelijke risico's van het onderzoek. De informatie werd duidelijk
te laat verstrekt, waardoor de patient de mogelijkheid werd
ontnomen met kennis van zaken toe te stemmen. Bijgevolg diende
de arts in te staan voor de risico's die zich hadden voorgedaan(85).

(84) Ferguson v. Hamilton Civic Hospitals, 144 D.L.R. (3d) 214 (Ontario High Court of
Justice, 1983).
(85) OLG Stuttgart, 7 december 1977, VersR., 1979, 1016; zie voor een soortgelijke zaak OLG
Hamm, 19 december 1979, VersR., 1981, 686: informatieverstrekking een uur v66r een
carotitis-angiograjie-onderzoek geeft de patient een te korte overwegingstermijn (met zo'n
onderzoek wordt de halsslagader op de rontgenfoto's zichtbaar gemaakt d.m.v. contraststofinspuiting).
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36. Hoelang de ,overwegingstermijn" moet duren, kan niet in
abstracto worden uitgemaakt. Dit zal o.m. afhangen van de ernst van
de ingreep, de urgentie en de plaats van de behandeling.
Het ligt voor de hand dat voor zeer zware ingrepen de bedenktijd van
de patient ruimer moet zijn dan voor een eenvoudige behandeling.
Hier kan men toch wel minstens 2 a 3 dagen vooropstellen. Voor zeer
eenvoudige medische behandelingen of onderzoeken (b. v. een
eenvoudige radiografie) volstaat het dat de patient zelfs kort v66r de
behandeling wordt ingelicht(86). De voorlichting is dan immers zeer
beperkt en risico's zijn onbestaande of zeer gering.
De urgentie van een behandeling bei'nvloedt uiteraard ook de duur
van de ,overwegingstermijn". Bepaalde letsels (b.v. acute
appendicitis, open beenbreuken, ernstige maagbloedingen, enz.)
eisen een onmiddellijke behandeling. De oyerwegingstermijn zal des
te korter zi}n, naarmate de ingreep dringender is. Net v66r de
behandeling kan de arts de patient nog informeren(87).
De plaats van de behandeling kan eveneens de overwegingstermijn
mede bepalen. Of men in een huisartsenkabinet wordt behandeld of
in een ziekenhuis, kan een groot verschil uitmaken. In vele
ziekenhuizen wordt men voortdurend op de hoogte gehouden van de
onderzoeksresultaten, van de mogelijke diagnose, behandelingen en
prognose. Door deze permanente voorlichting kan de patient zich
reeds een zeker beeld vormen van zijn gezondheidstoestand. De
overwegingstermijn moet dan niet al te lang worden gerekt.
Verdedigd kan worden dat de patient redelijkerwijze minstens een
dag voor de operatie moet worden voorgelicht(88).
In ieder geval moet er voor worden gezorgd dat de patient, in
beginsel, voldoende tijd heeft om sereen tot een besluit te komen.
Wanneer een patient slechts de vorige avond wordt gei'nformeerd
omtrent de ingreep en er geen bevoegde arts aanwezig is, terwijl de
verpleegkundige de vragen en onduidelijkheden van de patient niet
kan beantwoorden, dan kan niet van een gei'nformeerde toestemming
worden gesproken(89).

(86) DEUTSCH, E., o.c., N.J. W., 1979, 1907; KERN, B. en LAUFS, A., o.c., 41.
(87) TEMPEL, 0., o.c., N.J. W., 1980, 615; DEUTSCH, E., o.c., N.J. W., 1979, 1907.
(88) Vgl. DEUTSCH, E., o.c., N.J. W., 1979, 1907; KERN, B. en LAUFS, A., o.c., 41; strenger
is TEMPEL, 0., o.c., N.J. W., 1980, 615 die steeds drie dagen vooropstelt.
(89) Kelly v. Hazlett, 75 D.L.R. (3d) 536 (Ontario High Court of Justice, 1976).
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§ 4. Inhoud van de informatieverplichting

37. De patient die zijn recht op zelfbeschikking uitoefent door toe
te stemmen in een medische behandeling, moet weten waarin hij
toestemt. Die toestemming is m.a.w. maar geldig wanneer de patient
werd ingelicht over de verschillende aspecten van de ingreep.
De kernvraag die hier wordt aangesneden is welke soort informatie
de arts moet verstrekken. De inhoud van die informatie kan immers
zeer verscheiden zijn en is geenszins beperkt tot de aan de ingreep
verbonden risico's.
In dit artikel zal de informatieverplichting v66r de behandeling in
vier categorieen worden onderverdeeld, namelijk informatie omtrent
A. de diagnose
B. de aard en de draagwijdte van de behandeling
C. de risico's van de behandeling
D. de gevolgen bij niet-behandeling of toestemmingsweigering.
Deze informatiecategorieen zullen nu achtereenvolgens worden
besproken.
A.

INFORMATIE OMTRENT DE DIAGNOSE

38. De patient die een arts raadpleegt, wenst in de eerste plaats te
vernemen of hij ziek is, en zo ja, aan welke ziekte hij lijdt en hoe
ernstig deze ziekte is. Dit maakt mede het voorwerp uit van de
geneeskundige behandelingsovereenkomst of is een noodzakelijke
voorwaarde voor de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht van
de patient. De arts heeft dan ook de verplichting de patient daarover
in te lichten(90). Dit is logisch: een patient zal in principe maar
toestemmen in een bepaalde behandeling wanneer hij weet aan welke
aandoening hij lijdt(91).
Als uitgangspunt geldt dat de patient recht heeft op de waarheid
omtrent zijn gezondheidstoestand(92). Door de juiste diagnose te
verzwijgen begaat de arts in de regel een fout die de patient ernstige
(90) Deze informatie mag mondeling worden meegedeeld en hoeft niet de vorm van een
schriftelijk rapport aan te nemen. Cf. Rb. Luik, 9 december 1966, Jur. Liege, 1966-67, 148,
bevestigt Vred. Luik, 2 december 1965, Jur. Liege, 1965-66, 118, noot M.H. en J. T., 1966,
137.
(91) NERSON, R., ,Le respect par le medecin de la volonte du malade", in Melanges Gabriel
Marty, Toulouse, 1978, 865; RAJBAUT, B., Le role de Ia volonte en matiere medicate, These,
Parijs, 1981, 53.
(92) Zie ook DALCQ, R.O., o.c., De Verz., 1981, 644; SCHOTSMANS, P., o.c., VI. T. Gez.,
1985, 438; zie echter omtrent de therapeutische exceptie, infra, nrs. 110 e.v.
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schade kan berokkenen. De kennis van zijn ziekte zou de patient b. v.
tot een andere levenswijze hebben aangezet of hem sneller tot een
behandeling hebben doen overgaan. Ingeval van een besmettelijke
ziekte, kan de patient, die daarvan op de hoogte is gebracht, door
aangepast gedrag voorkomen dat hij anderen besmet.
De patient die niet wordt ingelicht over de aard van zijn aandoening,
kan zijn zelfbeschikkingsrecht niet daadwerkelijk uitoefenen.
Aangezien hij onwetend is omtrent zijn ziekte en de ernst ervan, kan
hij niet vrij kiezen tussen wel of niet behandeld te worden, tussen de
mogelijke behandelingsmethodes, enz. De patient wordt dan m.a. w.
het recht ontzegd zelf te beslissen over zijn fysieke integriteit. Voert
de arts desondanks toch een behandeling uit, dan begaat hij
ontegenzeglijk wanprestatie. Zo b.v. maakt een huisarts een fout,
wanneer hij een patient met een huidafwijking aan de neuspunt, na
een biopsie, de diagnose basaalcarcinoom onthoudt en zonder enig
overleg een (schadeverwekkende) therapie instelt(93).
39. Los van elke toestemming in een toekomstige behandeling kan
de arts eveneens (al dan niet contractueel) verplicht zijn de patient
te informeren omtrent een diagnose. Deze regel komt duidelijk tot
uiting in de zgn. preventieve geneeskunde. Met het oog op het
verwekken van een kind kunnen echtgenoten zich tot een arts wenden
voor een genetisch onderzoek. Verzuimt de arts de ontdekte
genetische afwijking mee te delen, dan kan hij daarvoor
aansprakelijk worden gesteld, indien de ouders een gehandicapt kind
ter wereld brengen(94).
Ook in andere sectoren van de preventieve geneeskunde, zoals de
arbeids- en de schoolgeneeskunde komt de medische informatieplicht
omtrent de diagnose, los van elke latere behandelingstoestemming,
duidelijk tot uiting. Zo moet een arbeidsgeneesheer de
gezondheidstoestand van de werknemers nagaan en hun, in
voorkomend geval, inlichten en raad verstrekken omtrent de

(93) C.M.T., 28 oktober 1982, T. v. GR., 1983, 209; bevestigd in dezelfde zaak door
Arrondrb. Haarlem, kort geding, 12 juni 1986, M.C., 1986, 1656; een basaalcarcinoom is een
soort huidkanker, uitgaande van de cellen in de basaal ( = aan de basis) gelegen huidlaag.
(94) Zie NYs, H., ,Juridische problemen rond erfelijkheidsvoorlichting", R. W., 1982-83,
(609), 618-619; KRUITHOF, R., ,Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst
kind?", R. W., 1986-87, p. 2737, nr. 1; GEVERS, J., ,Erfelijkheidsonderzoek", in Rechtsvragen rand voortplanting en erfelijkheid, GEVERS, J. en LEENEN, H. (ed.), Deventer, Kluwer,
1986, 52; BROWN, C., ,Genetic malpractice: avoiding liability", U. Cin. L. Rev., 1986, (857),
874-876.
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aandoeningen of gebreken die zij vertonen(95). Zo werd een
arbeidsgeneesheer aansprakelijk gesteld, omdat hij een werknemer
had verzwegen dat hij leed aan silicose(96) of aan tubercu/ose(97).
Eenzelfde informatieplicht rust op de arts verantwoordelijk voor het
medisch schooltoezicht. Hij dient de resultaten van het medisch
schoolonderzoek mee te delen aan de leerlingen, of indien ze
minderjarig zijn, aan hun ouders of hun voogd(98).
B.

INFORMATIE OMTRENT DE AARD EN DE DRAAGWIJDTE VAN DE

BEHANDELING

40. Nadat de patient kennis heeft genomen van de ziekte waaraan
hij lijdt, wenst hij doorgaans te vernemen welke behandeling hem
kan genezen. Hiertoe dient de arts niet in medisch-technische details
te vervallen(99), maar moet hij de patient een algemeen beeld
schetsen van de aard van de ingreep, het nut en het doel ervan, en
de mogelijke gevolgen die eraan zijn verbonden(lOO).
In de eerste plaats interesseert het de patient te weten wat de ingreep
juist inhoudt. De medische term van een bepaalde behandeling zegt
de doorsnee-patient doorgaans weinig of niets. Op de arts rust dan
ook de taak in gewone omgangstaal en in a/gemene lijnen het verloop
van een behandeling weer te geven.
Het belang van deze voorlichting mag niet worden onderschat: de
patient die weet waar hij aan toe is, zal niet zomaar worden verrast
door de eerste de beste onverwachte gebeurtenis. Hij zal bovendien
beter zijn medewerking kunnen verlenen.

(95) Art. 104 § 2 K.B. van 16 april1965 tot oprichting van de arbeidsgeneeskundige diensten,
tot reorganisatie van de eerstehulpverlening op de werkplaatsen en tot wijziging van de titels
II en III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, B.S., 4 juni 1965; zie voor
een toepassingsgeval van dergelijke informatieverplichting van de arbeidsgeneesheer in Frankrijk: Rouen, 6 oktober 1964, J.C.P., 1965, II, nr. 14.139, noot SAVATIER, J.
(96) Hoover v. Williamson, 203 A. 2d 861 (C. App., Maryland, 1964); silicose is een
chronische longaandoening met geleidelijke achteruitgang van de longfunctie, ten gevolge van
het inademen van met kiezelgruis verontreinigde lucht.
(97) Wojcik v. Aluminum Company of America, 183 N. Y.S. 2d 351 (Supr. C. Erie County,
1959).
(98) Art. 7 Wet van 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht, B.S., 15 april 1964.
(99) MAZEAUD, H. en L. en TUNC, A., Traite, I, nr. 511, p. 591.
(100) Vgl. met de Duitse rechtspraak volgens welke de ,Verlaufs- und Risikoaufkliirung im
Grossen und Ganzen" moet geschieden: BGH, 2 november 1976, N.J. W., 1977, 337; BGH,
28 februari 1984,N.J. W., 1984, 1807; BGH, 19november 1985, N.J. W., 1986,780 enMedR.,
1986, 393; BGH, 22 december 1987, MedR., 1988, 147.
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I. Injormatie omtrent behandelingsalternatieven

41. De behandeling van een patient kan soms door verschillende
methoden gebeuren. De keuze van deze behandelingsmethoden komt
in de eerste plaats de arts toe. Hij bepaalt welke behandeling bet best
aan de behoeften van de patient beantwoordt. Uit eigen beweging
dient hij de patient niet te informeren omtrent de mogelijke
behandelingen die theoretisch in aanmerking komen, zolang hij maar
een therapie toepast die aan een zorgvuldige uitoefening van de
geneeskunde beantwoordt(lOl). De arts kan er van uitgaan dat de
patient hem vertrouwt in zijn medische beslissing. Die beslissing
dient in elk geval te worden genomen in bet belang van de patient.
De eis dat de toestemming van de patient , ,gei:nformeerd'' moet zijn,
kan er evenwel toe leiden dat aan de patient de gelegenheid wordt
gegeven tussen verscheidene behandelingsalternatieven te
kiezen(l02). De kernvraag is op grond van welke criteria de arts
verplicht is alternatieve behandelingsmethodes mee te delen.
42. Het zijn voornamelijk de Duitse rechtscolleges die ter zake een
interessante rechtspraak hebben ontwikkeld. In navolging van bet
Bundesgerichtshof(l03) kan worden voorgesteld dat de arts
ongevraagd de patient moet inlichten wanneer er verscheidene
medisch gei:ndiceerde en gebruikelijke behandelingsmethoden
voorhanden zijn die verschillende risico's of genezingskansen
inhouden. Uitsluitend de redebjke behandelingsalternatieven moeten
dus worden meegedeeld(104).
43. In principe dient de geneesheer de veiligste en de zekerste weg te
volgen(105). Indien mogelijk moet hij de doeltreffendste
behandeling met de minste risico's toepassen. Opteert hij voor een
andere methode, dan dient hij de patient in te lichten waarom hij een
minder efficiente of een meer risico's inhoudende behandeling
verkiest. Wordt de patient hierover niet gei:nformeerd, dan kan hij
(101) Vgl. de interessante beschouwingen in BGH, 22 september 1987, N.J. W., 1988, 763; zie
ook BGH, 22 december 1987, MedR., 1988, 147.
(102) VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R. W., 1986-87, p. 2417, nr. 25; POTVIN, L., L'obligation de renseignement du medecin, Cowansville (Quebec), Editions Yvon Blais, 1984, 19;
KERN, B. en LAUFS, A., Die iirzt/iche Aufkliirungspflicht, 64; DEKKERS, A., De patient en
het recht op informatie, 114.
(103) BGH, 24 november 1987, N.J. W., 1988, 765; zie ook BGH, 11 mei 1982, N.J. W., 1982,
2121; BGH, 22 september 1987, N.J. W., 1988, 763.
(104) Magana v. Elie, 439 N.E. 2d 1319 (App. C. Illinois, 1982).
(105) KLEINEWEFERS, H., o.c., VersR., 1981, 99.
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niet met kennis van zaken toestemmen. De arts zal dan, in
voorkomend geval, tot betaling van schadevergoeding kunnen
worden aangesproken. Zo b.v. begaat de arts wanprestatie, wanneer
hij de patient niet meedeelt dat een voorgenomen sterilisatie minder
doeltreffend is dan andere sterilisatiemethoden, in het bijzonder
wanneer zij wordt uitgevoerd tijdens een keizersnede. Doordat de
patient niet op de hoogte werd gebracht van deze informatie,
ontstond er geen ,informed consent". De arts kan dan tot
vergoeding van de geleden schade worden veroordeeld(106).
44. Zoals (supra, nrs. 42-43) reeds werd onderstreept, hangt het
meedelen van behandelingsalternatieven voornamelijk af van de
risico's en de genezingskansen of de efficientie van die andere
behandelingen. Het is dus niet omdat een methode minder
genezingskansen biedt, dat zij alleen daarom moet worden
uitgesloten. Die methode kan b.v. juist de voorkeur genieten van de
patient, wegens de geringere risico's. Een meer radicale behandeling
zou, daarentegen, risico's kunnen meebrengen die de patient niet
bereid is te lopen. Omgekeerd moet een methode met iets meer
risico's evenmin zomaar worden verzwegen(107). Deze gevaarlijke
methode kan immers andere voordelen bieden, zoals een gunstiger
prognose.
Bij kankerbehandeling b.v. gebeurt het wel meer dat verschillende
alternatieven openstaan. Zo had een Nederlandse arts voor de
behandeling van een basaalcarcinoom aan de neus, de keuze uit drie
mogelijke therapieen: een chemische, een radiologische of een
chirurgische behandeling. Alle drie boden zij duidelijk verschillende
genezingskansen en risico's. Zonder de patiente hierover te
informeren paste de arts de chemische therapie toe. Welnu, door de
patiente niet zelf te laten beslissen of zij geen minder zekere therapie
wenste met een geringer risico op mutilatie, beging de arts een
fout(108).
Bij borstkanker wordt nu in de medische literatuur steeds meer
gewezen op de verdiensten van conservatieve, niet-mutilerende
behandelingen. De arts zal de patiente, in voorkomend geval, moeten

(106) Sard v. Hardy, 379 A. 2d 1014 (C. App. Maryland, 1977).
(107) Logan v. Greenwich Hospital Asso., 465 A. 2d 294 en 38 A.L.R. 4th 879, noot
DERRICK, J. (Supr. C. Connecticut, 1983).
(108) Arrondrb. Haarlem, 12 juni 1986, M.C., 1986, 1656 en K.G., 1986, p. 519, nr. 298,
bevestigt C.M.T., 28 oktober 1982, T. v. GR., 1983, 209; zie voor een soortgelijke zaak Baldor
v. Rogers, 81 So. 2d 658 (Supr. C. Florida, 1954).
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inlichten dat naast een radicale mastectomie ook een conservatieve
behandeling mogelijk is(109).
45. Een specifiek behandelingsalternatief dat invloed kan sorteren
op de risico's en de genezingskansen, bestaat erin dat de patient
doeltreffender kan worden behandeld in een ander ziekenhuis met
gekwalificeerder personeel en/ of met meer gespecialiseerde apparatuur. De vraag is dan of de geneesheer verplicht is de patient hierover
te informeren.
Indien de behandeling door de geneesheer in de huidige omstandigheden nog te beschouwen is als een zorgvuldige uitoefening van de
geneeskunde, dan is in de regel geen informatie omtrent een behandelingsalternatief vereist. Evenmin moet de geneesheer de patient wijzen op een alternatief, wanneer deze behandeling zich nog in een
experimenteel stadium bevindt. Maar indien het behandelingsalternatief door de medische wetenschap wordt aanvaard en voor de
betrokken patient duidelijk voordelen biedt, dan moet de geneesheer dit meedelen(llO). Dit zal het geval zijn wanneer het behandelingsalternatief duidelijk betere genezingskansen en/of minder risico's voor de patient inhoudt. De patient staat hier dan immers voor
een echte keuzemogelijkheid die de geneesheer hem niet mag
ontzeggen.
Bovenstaande principes kunnen worden geconcretiseerd aan de hand
van volgend voorbeeld. Stel dat een patient last heeft van nierstenen
of urolithiasis. In theorie komt hij in aanmerking voor twee behandelingen: een operatieve ingreep (de zgn. percutane niersteenverwijdering), ofwel de extracorporele niersteenverbrijzeling(lll). De
laatstgenoemde ingreep is duidelijk minder invasief en vereist geen
algemene anesthesie waardoor de risico's beduidend lager liggen.
Niettegenstaande in Belgie de niersteenverbrijzelaar of lithotriptor
tot nu toe slechts in enkele ziekenhuizen werd geplaatst, eisen m.i.
de hierboven uiteengezette principes dat de patient wordt ingelicht
over de mogelijkheid een operatie te vermijden door een, bij hypothese, even doeltreffende behandeling met een niersteenverbrijzelaar
in een ander ziekenhuis te ondergaan.

(109) Zie TROCH, M. en HuYs, J., ,De conservatieve, niet-mutilerende behandeling van het
gelokaliseerde mammacarcinoom", T. Gen., 1985, 757-762; een radicale mastectomie is de
verwijdering van de volledige borstklier.
(110) BGH, 22 september 1987, N.J. W., 1988, 763.
(111) Zie over de medische aspecten van beide methoden: BAERT, L. en CLAES, H., ,De
extracorporele verbrijzeling van nierstenen", T. Gen., 1987, 1351-1358.
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Indien echter het behandelingsalternatief niet merkelijk grotere voordelen biedt, hoeft de geneesheer er niet over te reppen(l12).
Wanneer de patient uitdrukkelijk vraagt naar de mogelijkheid of het
nut van een nieuwe behandeling of de opname in een beter uitgerust
ziekenhuis, dan dient de geneesheer uiteraard naar waarheid te
antwoorden(ll3).

2. Informatie omtrent het nut van de behandeling
46. Onder bepaalde voorwaarden kan de arts zich verplicht zien
uitdrukkelijk de patient in te lichten over het nut van de voorgenomen behandeling.
Enerzijds kan de nuttigheidswaarde van een behandeling dermate
laag zijn, dat de arts de ingreep moet afraden. De arts zal b. v. een
ingreep moeten weigeren, wanneer de risico's de voordelen van een
ingreep overstijgen. Dit komt meermaals voor in de esthetische
chirurgie(ll4).
Anderzijds kan het geboden zijn de patient voor te lichten omtrent
de urgentie van de ingreep(115). Mag een behandeling geen uitstel
lijden (b.v. wegneming van de appendix bij acute appendicitis,
kanker, ... ), dan dient de arts dit mede te delen. Het niet-informeren
van de patient zou immers de behandeling kunnen vertragen en
daardoor schade kunnen berokkenen. Ook bij gevaarlijke operaties
kan de urgentie een belangrijke rol spelen in het besluitvormingsproces van de patient. Hij zal eerder geneigd zijn toch in te stemmen
in een risico's inhoudende operatie wanneer b.v. op korte termijn
zijn Ieven door de ziekte wordt bedreigd. Is een behandeling helemaal
niet dringend geboden, dan zal de patient liever wachten met een
gevaarlijke operatie. Hij kan dan b. v. andere maatregelen nemen en,
in voorkomend geval, hopen op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen die de gevaarlijke ingreep overbodig maken(116).

(112) BGH, 22 september 1987, JZ., 1988, 411, noot GIESEN, D., N.J. W., 1988,763, MedR.,
1988, 91 en VersR., 1988, 179.
(113) Lepp v. Hopp, 98 D.L.R. (3d) 464 (Alberta Supr. C., 1979).
(114) Zie b.v. Parijs, 20 juni 1960, Gaz. Pal., 1960, 2, 169: Lyon, 8 januari 1981, J.C.P.,
1981, II, nr. 18.699, noot CHABAS, F.; Parijs, 14 september 1990, D., 1990, J.R., 221; Trib.
gr. inst. Nice, 22 april 1981, Gaz. Pal., 1985, 2, Somm., 313.
(115) TEMPEL, 0., o.c., N.J. W., 1980, 611.
(116) Vgl. NARR, H., Arztliches Berufsrecht, losbladig, stand 1987, 544.8.
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3. Injormatie om trent de doeltrejjendheid van de behandeling
47. Naast het nut van de ingreep heeft de patient er alle beiang bij
te weten wat de doeltrejjendheid is van de voorgesteide behandeling.
Hij wenst m.a.w. deprognose van de behandeling te vernemen(ll7).
De siaagkansen van een bepaaide behandeiing vormen
vanzeifsprekend een beslissende factor in de beslissing van de patient
de behandeling ai dan niet te ondergaan. Een operatie die siechts 300Jo
siaagkansen heeft en enkeie niet-onbeiangrijke risico's meebrengt,
zai b.v. weinig succes kennen bij een patient die in feite niet zo veei
hinder ondervindt van zijn Ietsel.
Op te merken valt dat het voorspellen van een ziekteverloop geen
sinecure is. Ziekten verlopen niet voigens een vast schema: eenzeifde
ziekte kan anders evoiueren bij de ene dan bij de andere patient. Een
nauwkeurig siaagpercentage kan dan ook niet van de arts worden
verwacht. Wei kan hij, aan de hand van beschikbare statistieken
en/ of op grond van eigen ervaring, de patient een zeker beeid geven
over de doeltreffendheid of de misiukkingskansen van de ingreep.
Daartoe kan de arts gebruik maken van benaderende percentages: hij
kan de patient b.v. meedeien dat de ingreep in 70 a 80% der gevallen
siaagt. De arts is echter niet verplicht siaagpercentages te vermeiden.
Maar wanneer hij ze vermeldt, moeten de vooropgesteide cijfers wei
juist zijn(118).
48. Op weike wijze de informatie ook wordt verstrekt, zij moet de
patient in de geiegenheid stellen zich een duidelijk beeid te vormen
van de efficientie van de behandeling. De patient moet m.a.w. voor
zichzeif kunnen uitmaken of de doeltreffendheid van de ingreep
groot genoeg is in vergelijking met de eraan verbonden risico's.
Dit criterium zai des te strenger worden toegepast, wanneer de
siaagkansen van de behandeling aan de Iage kant liggen. Tegenover
de onvermijdelijke risico's, wordt de patient dan immers maar een
aieatoir resultaat aangeboden. In zo'n hypothese moet de
informatieverplichting vanzelfsprekend strenger worden beoordeeid.
Samen met de Duitse rechtsieer en rechtspraak kan ais regei worden
vooropgesteid dat hoe onzekerder het resultaat van de ingreep is, hoe
omvangrijker de informatieverplichting moet zijn(119). In het
(117) DEKKERS, A., De patient en het recht op informatie, 115; KERN, B. en LAUFS, A., Die
iirztliche Aufkliirungspflicht, 61; NARR, H., Arztliches Berujsrecht, losbladig, stand 1987,
544.4.
(118) OLG Kiiln, 18 maart 1985, VersR., 1987, 187.
(119) BGH, 22 december 1987, MedR., 1988, 147; GIESEN, D., o.c., JZ., 1982, 397.
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bijzonder moet de arts daarenboven de patient waarschuwen omtrent
het gevaar dat diens toestand er na de ingreep slechter uitziet dan
ervoor(l20). Een strenge inforrnatieverplichting rust eveneens op de
arts wanneer een standaardbehandeling ontbreekt of er geen
doeltreffende therapie voorhanden is, en hij als uiterste rniddel een
experimentele behandeling wil toepassen(121).

4. lnjormatie omtrent de nadelige gevolgen van de behandeling
49. Naast de kennis orntrent de doelmatigheid van de behandeling,
is het ook belangrijk dat de patient weet welke nadelige gevolgen een
ingreep kan rneebrengen.
Sommige gevolgen, inherent aan de ingreep, moeten door de arts niet
worden rneegedeeld, omdat zij vanzelfsprekend zijn. De arts kan er
van uitgaan dat zij door de patient zijn gekend. Het gaat hier b.v.
om een operatielitteken na een ingreep, of het veroorzaken van een
gat in het gebit van de patient na een tandextractie(l22).
De kennis van andere nadelige gevolgen van een behandeling kan bij
de patient wei een belangrijke rol spelen in zijn besluitvorming. De
kernvraag is dan over welke bijwerkingen de patient rnoet worden
ingelicht. Voorgesteld kan worden dat een arts die bijwerkingen moet
vermelden die relevant zijn(l23).
Het informeren van de patient orntrent de (relevante) bijwerkingen
van geneesmiddelen vormt een typisch voorbeeld van nadelige
gevolgen die de patient moeten worden rneegedeeld. De arts die
bepaalde geneesrniddelen voorschrijft moet de patient inlichten over
de werking, het gebruik, de dosis en de voorzienbare bijwerkingen

(120) BGH, 13 januari 1987, N.J. W., 1987, 1481 (osteotomie bij heupluxatie); BGH, 22
december 1987, MedR., 1988, 147; zie ook BGH, 23 oktober 1984, N.J. W., 1985, 676; OLG
Stuttgart, 28 november 1979, VersR., 1981, 691.
(121) VANDERMEERSCH, D., ,Medische fout, sterilisatie en medische experimentatie",
T.P.R., 1983, 857; GIESEN, D., o.c., JZ., 1982, 397; LEENEN, H., ,Medische experimenten
op mensen in het gezondheidsrecht", in Medische experimenten met mensen. Mogelijkheden
en grenzen, WoLTERS, W. (ed.), Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1980, 224.
(122) KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche Aufkliirungspjlicht, 59.
(123) Vgl. met de uiteenzetting over de relevante risico's, infra, nrs. 60 e.v.; vgl. met KERN,
B. en LAUFS, A., o.c., 61 die spreken over voorzienbare bijwerkingen; zie ook LEENEN, H.,
Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 145-146 die spreekt over ,te verwachten gevolgen''; vgl. DEKKERS, A., De patient en het recht op injormatie, 115 en VAN QmcKENBORNE,
M., o.c., R. W., 1986-87, 2417 die allebei als criterium de ,onvermijdelijke gevolgen"
vooropstellen.
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van het geneesmiddel(124). Deze informatieverstrekking maakt deel
uit van de zorgvuldigheidsplicht van de arts. De patient kan daardoor
zelf beslissen of hij de medicatie aldan niet neemt of hij kan bepaalde
voorzorgen nemen, b.v. geen auto rijden na inname van slaapverwekkende geneesmiddelen. De arts mag er niet van uitgaan dat b.v.
de apotheker de vereiste informatie zal verstrekken. De informatieverplichting rust in de eerste plaats op de voorschrijvende arts
zelf(125). Aldus kan een arts tot schadevergoeding worden aangesproken wanneer hij de patient niet inlicht omtrent de bestemming
en de gebruikswijze van code'ine bevattende zetpillen(l26) of omtrent
de gevaarlijke bijwerkingen van een agressief werkend geneesmiddel
als Myambutol(l27), of omtrent de gevaren en bijwerkingen van
diuretica(128).
50. Bijwerkingen die zelden voorkomen moet de arts in beginsel niet
meedelen(129), tenzij deze zeer zware gevolgen zouden teweegbrengen. Immers, hoe zwaarder de mogelijke gevolgen van een ingreep
zijn, des te omvangrijker is de informatieplicht(l30). Niettegenstaande een bepaalde bijwerking niet vaak voorkomt, kan dus de
ernst van de bijwerking een informatieplicht rechtvaardigen(131).
Of een bepaalde bijwerking als ,zwaar" kan worden gekwalificeerd,
maakt een feitenkwestie uit. Gedacht kan worden aan bijwerkingen
die onherroepelijke gevolgen in het leven roepen, zoals sterilisatie,

(124) BROEKHUIJSEN-MOLENAAR, A. en STOLKER, C., Geneesmidde/en en aansprake/ijkheid, Deventer, Kluwer, 1986, 34; VAN ZANT, W., ,Produktenaansprakelijkheid, en de
geneesmiddelenfabrikant: stand van (gebrekkige) zaken", T.v. GR., 1981, 18; DE BoER, M.,
,Produktenaansprakelijkheid in de farmaceutische industrie", N.J. B., 1972, (981), 986; zie
ook PEETERS, K. en STEENBERGEN, J., ,De bescherming van de verbruiker die schade gel eden
heeft door het gebruik van farmaceutika", Jura Fa/c., 1971-72, 75.
(125) Op de apotheker kan, in voorkomend geval, eveneens een informatieverplichting rusten.
Cf. ScHUT, G., ,De apotheker; zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid", T. v. GR.,
1982, 180; HARDERWIJK, E., ,Produktenaansprakelijkheid voor geneesmiddelen in de EG",
Pharmaceutisch Weekblad, 1980, 1013.
(126) Mil. Ger., 4 apri11962, R. W., 1962-63, 900, noot, bevestigt Kr. Brussel, 24 oktober 1961,
R. W., 1962-63, 909.
(127) BGH, 27 oktober 1981, N.J. W., 1982, 697.
(128) Zie LAMEIRE, N., ,Gevaren en bijwerkingen van diuretica", T. Gen., 1986, 95-101;
diuretica zijn middelen die de urineproduktie doen toenemen en vaak bijwerkingen veroorzaken zoals stoornissen in de water- en elektrolytenhuishouding en metabole stoornissen.
(129) Zie ook LOVELAND, D., ,Unforeseeable adverse drug reactions: who should pay?",
Med. Law, 1985, 327.
(130) GIESEN, D., o.c., JZ., 1982, 397.
(131) Zie ook LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 145-146.
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vasectomie, abortus, castratie, baarmoederverwijdering, orgaanwegneming, enz.(l32).
51. De arts die de patient informeert over mogelijke nadelige
gevolgen van de behandeling, mag niet uitsluitend oog hebben voor
de strikt medische consequenties van de ingreep. De nadelige psychosociale gevolgen van een ingreep kunnen voor een patient minstens
zo belangrijk zijn. Over die gevolgen zal dan ook gepraat moeten
worden, wanneer de arts weet of behoort te weten dat ze relevant zijn
voor de patient. Zo kunnen b. v. sommige behandelingsgevolgen als
een ontsierend Iitteken (b.v. in de borststreek), of een langdurige
arbeidsongeschiktheid, of een bepaald ongemak, zoals een
verminderde mobiliteit, voor de patient belangrijke factoren vormen
in zijn besluitvormingsproces(l33).

5. lnjormatie omtrent de kostprijs van de behandeling
52. Een probleem dat zelden wordt aangesneden, is de vraag of de
arts informatie moet verstrekken over dejinanciele gevolgen van een
behandeling. In de Duitse rechtsleer en rechtspraak stond deze vraag
meermaals ter discussie, zonder dat, tot nu toe, een eensluidende
stelling wordt ingenomen(134).
In beginsel kan worden vooropgesteld dat de arts geen spontane
informatieplicht heeft m.b.t. de kosten der behandeling(135). Zeker
naar Belgisch recht kan de arts ervan uitgaan dat iedereen een
ziekteverzekering heeft gesloten. Gaat het om een zgn. verbonden
arts(136), dan kan de patient in menig geval de hoogte van het
ereloon en van het remgeld zelf kennen (b. v. voor een eenvoudige
raadpleging). Raadpleegt de patient een niet-verbonden arts, dan kan
hij vermoeden dat het remgeld hoger zal liggen. De patient kan er
echter wel op rekenen dat de arts die op grond van een partijbeslissing
(132) Vgl. C.M.T., 24 oktober 1963, N.J., 1965, 264, waarin een chirurg de patient niet
voorlichtte dat een operatie castratie met zich zou brengen; zie verder GIESEN, D., o.c., JZ.,
1982, 397.
(133) DEKKERS, A., De patient en het recht op injormatie, 115; zie ook VAN QurcKENBORNE,
M., I.e., p. 2417, nr. 25.
(134) Bovendien verschilt de ziekteverzekering in Duitsland op menig punt met die in Belgie,
zodat voorzichtigheid hier geboden is.
(135) In dezelfde zin naar Duits recht: OLG Hamburg, 25 juni 1987, N.J. W., 1987, 2937; zie
ook OLG Keulen, 21 oktober 1985, N.J. W., 1987, 2304.
(136) Dit zijn de geneesheren die het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen omtrent de
hoogte van de honoraria niet uitdrukkelijk hebben afgewezen; cf. artikel 34 wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, B.S., 1-2 november 1963.
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zelf het ereloon bepaalt, dit te goeder trouw doet. Indien de patient
zelf uitdrukkelijk naar de behandelingskosten vraagt, dan moet de
arts daar uiteraard op antwoorden(137).
53. Bovenstaande vraag naar de informatie over de behandelingskosten, wint aan belang wanneer een dure behandeling in het voor).litzicht wordt gesteld, die niet of slechts in geringe mate wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Men kan dan verdedigen dat uit de
vertrouwensrelatie arts-patient de (contractuele) nevenverplichting
kan voortvloeien om de patient voor financiele avonturen te behoeden(138). Gelet op het eerder geformuleerd uitgangspunt (vorig
randnummer), kan zo'n informatieplicht evenwel maar onder
bepaalde voorwaarden worden opgelegd. Ben informatieplicht kan
slechts ontstaan wanneer er sprake is van a) een redelijk dure behandeling, b) die niet of slechts beperkt door de ziekteverzekering wordt
terugbetaald en c) waarvan de arts kan vermoeden dat de patient die
financiele consequenties redelijkerwijze niet kent of niet behoort te
kennen(139).
Voor ettelijke dure chirurgische ingrepen kan men inderdaad niet van
een patient verwachten dat hij weet of die al dan niet worden
terugbetaald door het ziekenfonds. Men kan hier b.v. denken aan
de ,nieuwe" bevruchtingstechnieken zoals kunstmatige inseminatie
en in vitro fertilisatie(140), en ook aan verschillende behandelingen
door een tandarts(l41).
Voor andere dure behandelingen kan van een patient wel worden
verwacht dat hij op de hoogte is van de beperkte of niet-terugbetaling
van de behandelingskosten. Zo b.v. kan men ervan uitgaan dat een
patient die een esthetische chirurg raadpleegt voor een loutere
luxe-ingreep, weet of behoort te weten hoe duur zo'n behandeling
kan uitvallen en hoe weinig daarvan wordt terugbetaald door het
ziekenfonds. De patient die wil weten hoeveel de ingreep hem netto

(137) NARR, H., Arztliches Berujsrecht, 544.6-544.7; zie ook OLG Hamburg, 25 juni 1987,
N.J. W., 1987, 2937.
(138) Vgl. FOLLGRAF, L., ,Zur Wirtschaftlichen Aufkliirungspflicht des Arztes", N.J. W.,
1984, 2619; zie ook AG Keulen, 6 juni 1980, N.J. W., 1980, 2756.
(139) Vgl. BADEN, E., , Wirtschaftliche Aufkliirungspflichten in der Medizin", N.J. W., 1988,
747-748.
(140) Zie ook: TE BRAAKE, T., ,In vitro fertilisatie", in Rechtsvragen rond voortplanting
en erfelijkheid, GEVERS, J. en LEENEN, H. (ed.), Deventer, Kluwer, 1986, 29.
(141) Zie b.v. AG Keulen, 6 juni 1980, N.J. W., 1980, 2756; zie ook Lyon, 25 juni 1980, Gaz.
Pal., 2-3 januari 1981, 7; Versailles, 4 februari 1988, J. C.P., 1988, IV, 367; zie in het algemeen
ook BGH, 27 oktober 1987, N.J. W., 1988, 759.
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zal kosten, zal daartoe zelf het initiatief moeten nemen en de arts
uitdrukkelijk om financiele informatie moeten verzoeken.
C. DE

RISICO'S VAN DE BEHANDELING

54. Het informatie-aspect waaraan traditioneel de meeste aandacht
wordt besteed, betreft de vraag welke risico's de geneesheer aan de
patient moet meedelen. Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt kunnen
we drie theorieen onderscheiden: de theorie van het , ,normaal en
voorzienbaar risico", de ,professionele standaard" -theorie en de
theorie van de ,relevante risico's".

1. De theorie van het normaal en voorzienbaar risico
55. De theorie van het normaal en voorzienbaar risico wordt
voornamelijk voorgestaan in Belgie(142), Frankrijk(l43) en ook in
Nederland(l44). Zij houdt in dat de geneesheer de patient enkel moet
inlichten over de voorzienbare en normale risico's, of nog de redelijk
te verwachten risico's. Zeldzame, bijzonder-e, abnormale of
hypothetische risico's moeten m.a.w. niet worden medegedeeld.
Sommige auteurs uit de genoemde landen verfijnen de zojuist
vermelde regeling door de draagwijdte van de informatieverplichting
te koppelen aan de aard en het doe! van de ingreep. Naarmate het
noodzakelijk-curatief karakter van de ingreep afneemt, des te hoger

(142) DALCQ, R.O., o.c., T.P.R., 1974, 358; FAGNART, J.-L., noot onder Cass., 4 oktober
1973, J.T., 1974, 300; DuoN, X., Le sujet de droit en son corps, m. 677, p. 477-478;
VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actue/e tendensen, 130; VAN 0EVELEN,
A., o.c., R.G.A.R., 1980, nr. 10.151, randnummer 6; KRUITHOF, R., o.c., VI. T. Gez., 1983,
187; VAN QUICKENBORNE, M., O.C., R. W., 1986-87, 2418 en 2420; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., o.c., in Rapports belges, 691; NYS, H., o.c., R. W., 1983-84, 2366; HENNAUHUBLET, C., L'activite medicate et le droit penal, nr. 23. p. 34; zie voor de rechtspraak:
Brussel, 21 juni 1967, Pas., 1968, II, 42, J. T., 1968, 27 en Luik, 24 november 1971, J. T., 1974,
297, noot FAGNART, J.-L. (zaak D'Hondt); Antwerpen, 9 november 1987, R. W., 1987-88,
1336, noot VANSWEEVELT, T.
(143) Cass. fr., 23 mei 1973, J.C.P., 1975, II, nr. 17.955, noot SAVATIER, R. en Bull. civ.,
1973, I, nr. 181, p. 161; Cass. fr., 9 oktober 1985, Gaz. Pal., 1986, 1, Somm., 183, noot
CHABAS, F.; DORSNER, A. en SCEMAMA, A., ,Medecine et information du malade", Gaz.
Pal., 1977,2, 433; LETOURNEAU, P., La responsabi/itecivi/e, nr. 804, p. 270-271; SAVATIER,
R., eta/., Traite de droit medical, nr. 251, p. 228.
(144) MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, I., Beroepsjouten, 37; LEENEN, H., Rechten
van mensen in de gezondheidszorg, 146; STOLKER, C., Aansprakelijkheid van de arts voor
mislukte sterilisatie, 24; RoscAM ABBING, H., ,Wettelijke regeling van de rechtspositie van
de patient", VI. T. Gez., 1987,18.
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liggen de informatievereisten. Bij esthetische chirurgie b.v. zou ook
op de zeldzame risico's moeten worden gewezen(145).
56. De kritiek die men m.i. op deze theorie kan leveren, is tweevoudig. Allereerst lijkt dit leerstuk vrij vaag en onvoldoende uitgewerkt om daadwerkelijk als leidraad dienst te kunnen doen. De
begrippen ,normaal" en , voorzienbaar" zijn immers blancotermen die noch door de rechtsleer noch door de rechtspraak nader
werden gespecifieerd. Het gevaar voor uiteenlopende interpretaties
van bovengenoemde termen is dan ook niet denkbeeldig.
Op de tweede plaats kan m.i. aan de praktische waarde van het
,normaal en voorzienbaarheids" -criterium worden getwijfeld. Dit
criterium is niet in alle omstandigheden bruikbaar, omdat het teveel
de nadruk legt op de risicofrequentie en te weinig oog heeft voor
andere factoren, zoals de ernst van het risico en de individuele situatie
van de patient. Zo komt het meermaals voor dat een zeldzaam risico
van een ingreep zeer ernstig is (b.v. de dood ofblijvende invaliditeit).
Op grond van het criterium van het , ,normaal en voorzienbaar
risico" zou de arts zo'n risico niet moeten meedelen. Nochtans lijdt
het geen twijfel dat de ernst van zo'n zeldzaam risico van groot
belang kan zijn voor de oordeelsvorming van de patient. De stelling
wint dan ook veld dat een patient moet worden ingelicht over
zeldzame risico's die voldoende ernstig zijn(146).
Daarnaast kan ook de specifieke situatie van de patient een
belangrijke rol spelen in de risicobeoordeling. Afhankelijk van die
specifieke kenmerken zal een bepaald risico voor de ene persoon wel
en voor de andere niet doorwegen. Zo kan het voorbeeld worden
gegeven van een ingreep die een zeldzaam risico op een spraakgebrek

(145) Voor Belgie: RYCKMANS,X. enMEERT-VANDEPUT, R., o.c., I, nr. 572; DALCQ, R.O.,
Traite, I, nr. 1069; ANRYS, H., La responsabilite civile medicate, nr. 48, p. 72; VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, 130; DuoN, X., Le sujet de
droit en son corps, nrs. 672-673; KRUITHOF, R., o.c., VI. T. Gez., 1983, 187; DIERKENS, R.,
o.c., in Responsabilite projessionnelle et assurance des risques projessionnels, 148; HENNAUHUBLET, C., o.c., nr. 23, p. 35; voor Frankrijk: Cass. fr., 17 november 1969, Gaz. Pal., 1970,
1, 49; Lyon, 8 januari 1981, J.C.P., 1981, nr. 19.699, noot CHABAS, F.; BOYER-CHAMMARD,
G. en MoNZEIN, P., La responsabilite medicate, 146-147; PENNEAU, J., La responsabilite
medicate, nr. 53, p. 66; LETouRNEAU, P., La responsabilite civile, nr. 811, p. 273; voor
Nederland: LEENEN, H., o.c., 146; MICHIELS VANKESSENICH-HOOGENDAM, 1., Beroepsjouten, 37; STOLKER, C., O.c., 26.
(146) VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, 130; KRUITHOF,
R., o.c., V/. T. Gez., 1983, 187; MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, I., Beroepsjouten,
37; Cass. fr., 17 november 1969, D., 1970, 85 (esthetische chirurgie); Cass., fr., 4 mei 1970,
Bull. civ., 1970, I, nr. 152, p. 123; zie ook DORSNER, A. en SCEMAMA, A., o.c., Gaz. Pal.,
1977' 2, 433
0
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met zich brengt. Voor sommige patienten, zoals een televisiepresentator, kan dit risico onaanvaardbaar zijn, terwijl anderen er
minder belang zullen aan hechten(147). De specifieke beroeps- of
levenssituatie van de patient kan tot gevolg hebben dat hij niet
onwetend mag blijven, omtrent een voor hem belangrijk risico.
Uit het voorgaande blijkt dat het criterium van het , ,normaal en
voorzienbaar" risico niet soepel genoeg is om als (enig) criterium de
risico-informatie te bepalen. In andere Ianden zijn rechtsleer en
rechtspraak andere wegen opgegaan.

2. De projessionele standaard-theorie
57. Volgens deze theorie moet de risico-informatie niet op grond van
specifieke criteria worden beoordeeld. De informatieverstrekking
maakt immers deel uit van de medische behandeling, en moet aldus
aan dezelfde zorgvuldigheidsnormen worden onderworpen. De inhoud van de medische informatieverstrekking wordt in deze theorie
bepaald door wat redelijke geneesheren, geplaatst in dezelfde omstandigheden, aan de patient zouden meedelen. Een Amerikaans
principe-arrest waarin deze leer duidelijk wordt verwoord is Natanson v. Kline: ,The duty of the physician to disclose, however, is
limited to those disclosures which a reasonable medical practitioner
would make under the same or similar circumstances"(l48).
Gelet op de complexiteit en de onzekerheid van de medische wetenschap, wordt de informatie omtrent medische risico's beter overgelaten aan het oordeel van de artsen zelf, zo wordt beweerd(149).
Vandaar dat wordt gesproken over een ,professionele" standaard,
omdat het uiteindelijk de artsen zelf zijn die de informatiegraad
bepalen. Op de patient rust de zware taak niet alleen de onder artsen
gebruikelijke voorlichting te achterhalen, maar tevens om een deskundige te vinden die, in casu, wil bevestigen dat de verstrekte informatie ontoereikend was. Deze professionele standaard-doctrine
vormt momenteel de meerderheidsopvatting in de Amerikaanse

(147) Vgl. McLEAN, S. en McKAY, A., ,Consent in medical practice", in Legal issues in
medicine, Hampshire, Gower, 1981, 100.
(148) Natanson v. Kline, 350 P. 2d 1093 (Supr. C. Kansas, 1960).
(149) Zie KING, J., The law of medical malpractice, 157.
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rechtspraak en rechtsleer en werd in sommige staten ook wettelijk
vastgelegd(l50).
58. In Engeland overheerst eveneens de professionele standaardtheorie. De lagere rechtscolleges hadden zich reeds in die zin uitgesproken in de zaken Chatterton v. Gerson(l51) en Hills v.
Potter(152). Sinds het befaamde Sidaway-arrest van de House of
Lords kan daar helemaal geen twijfel meer over bestaan. Ondubbelzinnig baseerde het Engelse hooggerechtshof zijn beslissing op de
professionele standaard-doctrine: , ,The test of liability in respect of
a doctor's duty to warn his patient of risks inherent in treatment
recommended by him was the same as the test applicable to diagnosis
and treatment, namely that the doctor was required to act in accordance with a practice accepted at the time as proper by a responsible
body of medical opinion"(153).
Volgens deze theorie is het antwoord op de vraag of de patient op
de hoogte moet worden gebracht van de operatierisico's, dus in de
eerste plaats een medische aangelegenheid. Slechts in eerder uitzonderlijke omstandigheden kan de rechter een informatieverzuim
sanctioneren, namelijk wanneer de voorlichting van een bijzonder
risico zo voor de hand ligt dat geen redelijk handelende geneesheer
deze risico's zou verzwijgen(l54).
59. De professionele standaard-theorie moet op tweevoudig vlak
worden bekritiseerd. Allereerst kan het begrip , ,professionele
standaard'' in vraag worden gesteld. Dit begrip speelt een belangrijke
rol wanneer de rechter moet nagaan of een bepaalde geneesheer
inzake diagnose ofbehandeling voldoende zorgvuldigheid aan de dag
heeft gelegd. Geneesheren zijn het er in het algemeen immers over
eens welke medische handelingen voor die patient in dergelijke
omstandigheden moeten worden gesteld. Dit geldt echter niet zomaar
voor de informatieverplichting. Onder geneesheren bestaat er
geenszins een consensus omtrent de vraag welke risico's aan de
(150) Wilson v. Scott, 412, S. W. 2d 299 (Supr. C. Texas, 1967); Scaria v. St. Paul Fire &
Marine Ins. Co., 227 N. W. 2d 647 (Supr. C. Wisconsin, 1975); Magana v. Elie, 439 N.E. 2d
1319 (App. C. Illinois, 1982); LUDLAM, J., Informed consent, Chicago, American Hospital
Association, 1978, 26-28.
(151) Chatterton v. Gerson [1981] All. E.R. 257 (Q.E.D.).
(152) Hills v. Potter [1983] 3 All. E.R. 716; zie ook Freeman v. Home Office [1983] 3 All.
E.R. 589 (Q.E.D.) en [1984] 1 All. E.R. 1036 (C.A.).
(153) Sidaway v. Eethlem Royal Hospital [1985] 1 All. E.R. 643 (H.L.).
(154) Ibid., 643.
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patient moeten worden meegedeeld. Ben ,,professionele standaard''
omtrent de patienteninformatie lijkt dus eerder op een fictie te
berusten(155).
Ben tweede kritiek slaat op de ongewenste gevolgen die de
professionele standaard-theorie met zich meebrengt. Indien de
vereiste graad van informatieverstrekking aan de geneesheren zelf
wordt overgelaten, dreigt het recht zichzelf buiten spel te zetten. In
die hypothese zou het recht op fysieke integriteit van de patient ook
in ernstige mate aan betekenis kunnen inboeten(156). Het is aan het
recht om de vereiste zorgvuldigheidsgraad te bepalen, opdat de
geneesheer niet aan de juridische controle zou ontglippen en opdat
het recht op fysieke integriteit zou worden geeerbiedigd.

3. De theorie van de relevante risico's of de ,material risk"-theorie
60. Aangezien de voorgaande theorieen niet vrij zijn van kritiek,
moet worden uitgekeken naar een juridisch meer aangepaste graadmeter voor de medische informatieverstrekking. In de zoektocht naar
het ,ideale" criterium moet rekening worden gehouden zowel met
de positie van de geneesheer als met die van de patient. Bnerzijds is
het in de eerste plaats de geneesheer die moet bepalen welke informatie wordt verstrekt op grond van de hem beschikbare informatie.
Anderzijds moeten enkel die risico's worden meegedeeld waaraan de
patient belang hecht om een weloverwogen beslissing te kunnen
nemen. Dit is uiteraard niet gemakkelijk te achterhalen bij een
individuele patient. Vandaar dat de geneesheer zich allereerst zal
richten naar de normaal redelijke patient. Bijkomende informatie
kan worden verstrekt wanneer specifieke omstandigheden eigen aan
de individuele patient daartoe aanleiding geven en de geneesheer die
kent of behoort te kennen. De arts moet m.a.w. als leidraad nemen
de redelijke patient die zich in dezelfde omstandigheden bevindt als
de specifieke patient.
Het zijn de bovenvermelde beschouwingen die de Amerikaanse
auteurs WALTZ, J. en SCHEUNEMAN, T. ertoe hebben gebracht om
een nieuw criterium te formuleren dat het ,material risk" criterium
werd gedoopt: , ,A risk is thus material when a reasonable person,
(155) KENNEDY, I., ,The patient on the Clapham omnibus", M.L.R., 1984, 468; in dezelfde
zin GRUBB, A., o.c., f. Contemp. H.L. & Pol., 1985, 103; SOMMER, W., ,Comparison of
informed consent in English and German law", Med. Law, 1986, 356.
(156) In dezelfde zin: WALTZ, J. en ScHEUNEMAN, T., ,Informed consent to therapy", Nw.
U.L. Rev., 1970, (628), 637-638; McLEAN, S. en McKAY, A., o.c., inLegalJssuesin medicine,
106.
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in what the physician knows or should know to be the patient's
position, would be likely to attach significance to the risk or cluster
of risks in deciding whether or not to undergo the proposed
therapy"(l57). De geneesheer moet m.a.w. de patient inlichten
omtrent die risico's waarvan hij weet ofbehoort te weten dat zij voor
een normale persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden als de
patient, relevant zijn om met kennis van zaken al dan niet te kunnen
toestemmen in de voorgestelde behandeling.
61. Bovengenoemd criterium werd voor de eerste maal toegepast in
het Amerikaanse mijlpaalarrest Canterbury v. Spence(l58). In deze
zaak onderging een vrouw een laminectomie(159). Als gevolg van
deze ingreep werd zij het slachtoffer van een in minder dan een
percent der gevallen optredende verlamming. In eerste aanleg werd
de schadevergoedingsvordering van de vrouw afgewezen. Tegen dit
vonnis tekende de patient beroep aan. Om te voorkomen dat artsen
zelf de vereiste informatiegraad zouden bepalen, verwierp de Court
of Appeal de ,professionele standaard" -theorie.Deze doctrine was
immers in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van de patient(160).
Zich baserend op het artikel van WALTZ en ScHEUNEMAN poneerde
het Hof het ,material risk"-criterium. Factoren die het
beslissingsproces van de , ,redelijke'' patient mede be!nvloeden, zijn
de risicofrequentie en de ernst van het risico(161).
Sindsdien wordt de ,material risk" -theorie gevolgd door een
belangrijke minderheid in de Amerikaanse rechtspraak en rechtsleer,
en werd deze theorie ook in sommige wetgevingen opgenomen(162).
62. De voorkeur moet m.i. uitgaan naar de theorie van de relevante
risico 's. Deze theorie heeft de verdienste dat zij de patient als
(157) WALTZ, J. en SCHEUNEMAN, T., o.c., Nw. U.L. Rev., 1970, 639-640.
(158) Canterbury v. Spence, 464, Federal Reporter Second Series (hierna: F. 2d) 772 (U.S.
Ct. Appeal, Columbia Circuit, 1972).
(159) Dit is de operatieve verwijdering van een of meer wervelbogen, voor het uitvoeren van
een behandeling aan een tussenwervelschijf, aan het ruggemerg of aan een ruggemergzenuw.
(160) ,Respect for the patient's right of self-determination on particular therapy demands a
standard set by law for physicians rather than one which physicians may or may not impose
upon themselves". Cf. Canterbury v. Spence, 464 F. 2d 784.
(161) Ibid., 788.
(162) Zie b.v. MINTER, M., ,Standard for informed consent determined by disclosure which
would influence a reasonable patient to consent rather than what a physician of the same or
similar community would have disclosed under similar circumstances", St. Mary's L.J., 1984,
505-513; Peterson v. Shields, 652 S. W. 2d 929 (Supr. C. Texas, 1983); LaCaze v. Collier, 434
So. 2d 1039 (Supr. C. Louisiana, 1983); in Pennsylvania en Washington werd dit criterium
wettelijk vastgelegd. Cf. KING, J., o.c., 158.
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uitgangspunt van de informatieverstrekking neemt. Dit is logisch nu
de verstrekte informatie de patient in de gelegenheid moet stellen zijn
zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. De aanvaarding van deze
informatietheorie mag trouwens niet tot verkeerde conclusies leiden.
De algemene zorgvuldigheidsnorm - ,de normaal zorgvuldige
geneesheer''
wordt als aansprakelijkheidscriterium niet
overboard gegooid. McK NORRIE, K. heeft er zeer terecht op
gewezen dat het onderscheid tussen de (anders geformuleerde of
m.a.w.
met juridische
controle behepte) professionele
standaard-theorie en de theorie van de relevante risico's eigenlijk
miniem is, ja zelfs kan wegvallen. De theorie van de relevante risico's
maakt, zo wordt hier verdedigd, deel uit van de algemene
zorgvuldigheidsnorm. Ben normaal zorgvuldig geneesheer behoort te
weten welke risico's relevant zijn voor een redelijke persoon,
geplaatst in dezelfde omstandigheden als de patient(163).
Tenslotte kan m.i. moeilijk worden ontkend dat het begrip ,relevant
risico" een zeer rijke inhoud bevat. Dit begrip maakt het mogelijk
om met verscheidene factoren rekening te houden, die aileen of
samen relevant zijn in de oordeelsvorming van de patient. In wat
volgt zal nu worden nagegaan op grond van welke criteria een risico
als ,relevant" kan worden beschouwd en daardoor de
informatie-omvang mede bepaalt. Drie criteria kunnen worden
onderscheiden: de risicofrequentie, de ernst van het risico en de
persoon van de patient. Of de aard van de ingreep de
informatieverplichting eveneens belnvloedt, zal als laatste punt
kritisch worden onderzocht.
a. De risicofrequentie
63. De risicofrequentie is een eerste criterium waardoor een risico
voor de patient ,relevant" kan worden in zijn oordeelsvorming.
Sommige auteurs stellen resoluut voorop dat de informatieplicht in
omvang toeneemt, naarmate de risico's stijgen of, omgekeerd, de
voorlichting geringer wordt naarmate de risico's afnemen(164). Zo'n
vuistregel moet echter als te ongenuanceerd worden verworpen. Het
verband tussen de risicofrequentie en de informatie-omvang is

(163) McK. NORRIE, K., ,Medical malpractice: the scope of informed consent in negligence",
I.C.L.Q., 1983, (229), 233.
(164) BoUVIER, F.' ',Le consentement a1' acte therapeutique: realites et perspectives',' J. C.P.'
1986, I, nr. 3249, randnummer 3: zie ook NERSON, R., o.c., Melanges Gabriel Marty, 870;
PoRZIO, R., ,The linchpin of informed consent", in Rapporten Zevende Wereldcongres
Medisch Recht, II, Gent, 1985, 2.
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immers veel complexer(165). De risicofrequentie moet steeds in
samenhang met andere elementen worden beoordeeld zoals o.a. de
ernst van het risico. Een eerder zeldzaam voorkomend risico kan
zeer ernstige gevolgen teweegbrengen, en zal aldus moeten worden
medegedeeld. Een frequenter voorkomend risico kan geen of weinig
betekenis hebben en mag derhalve worden verzwegen (cf. infra
nr. 66). Ook de specifieke persoon van de patient kan tot gevolg
hebben dat een risico aldan niet moet worden meegedeeld (b.v. een
geneesheer die patient is).
Daarnaast moet steeds voorzichtig worden omgesprongen met risicostatistieken. Deze statistieken zijn vaak het resultaat van optimale onderzoeksomstandigheden en van een geringe steekproefgrootte(l66). De specifieke lichaamsgesteldheid van de betrokken
patient, de ervaring van de geneesheer en de behandelingsomstandigheden kunnen de risicofrequentie bei:nvloeden.
64. Afgezien van de hierboven genoemde beperkingen, kan m.i. toch
moeilijk worden ontkend dat de risicofrequentie een eerste
belangrijke maatstaf is om de informatie-omvang (mede) te bepalen.
Het ligt inderdaad in de lijn van de verwachtingen dat een normaal
redelijk patient gei:nformeerd wenst te worden over b.v. een frequent
voorkomend risico. Een risico kan m.a.w. door zijn statistische
waarschijnlijkheid voor de patient relevant worden voor zijn
oordeelsvorming. De vraag die dan ook moet worden gesteld- maar
in de rechtsleer haast nooit wordt beantwoord - is vanaf welk
percentage over een risico moet worden gei:nformeerd. Om de
hierboven vermelde redenen kan daarop geen eenduidig antwoord
worden gegeven. Toch mag deze vraag niet worden omzeild. Het is
inderdaad van belang te weten in welke orde van grootte gedacht
moet worden: gaat het om een risicofrequentie van een percent of
moet men eerder denken aan tien, twintig of vijftig percent. Getracht
zal worden de algemene lijnen aan te geven die de rechtscolleges in
hun uitspraken toepassen, althans wanneer ze reeds enig
cijfermateriaal aanwenden. Niettegenstaande de buitenlandse
rechtspraak vaak kan verschillen en de gevallen nooit helemaal
dezelfde zijn, kan uit die rechtspraak toch worden afgeleid dat voor
middelmatig zware risico' s die in meer dan een percent der gevallen
voorkomen, de patient op de hoogte moet worden gebracht. Enkele

(165)
(166)

HANAU,

P., §276, Miinchener Kommentar, p. 590, nr. 158.
A., De patient en het recht op informatie, 118.

DEKKERS,
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voorbeelden kunnen dit illustreren. Een geneesheer werd in de
volgende gevallen aansprakelijk gesteld voor de verzwijging van:
het risico op beschadiging van de aangezichtszenuw of ,nervus
facialis" bij een operatie aan een middenoormisvorming
(risicofrequentie: 15 a 20%)(167);
het risico op naslepende gevolgen en op een beroerte bij een
endarteriectomie (risicofrequentie: 1OOJo )(168);
een niet nader genoemd risico bij een operatieve ingreep dat zich
in twee a drie percent der gevallen voordeed(169).
65. Risico's met een lagere frequentie moeten soms ook worden
meegedeeld wanneer zij zeer ernstige gevolgen teweegbrengen, zoals
de dood of een ernstige en blijvende invaliditeit(170). Nochtans mag
hierin niet worden overdreven. Zeldzame risico's moet de patient in
de regel niet vernemen, omdat zij niet doorwegen in de
besluitvorming van een redelijke patient. Bovendien zou een te
uitgebreide informatieverstrekking de patient kunnen afschrikken,
waardoor hij een noodzakelijke of nuttige ingreep zou weigeren.
Voorbeelden van uitzonderlijke risico's waarover de geneesheer niet
moet reppen, zijn:
het risico op een heupverlamming bij het plaatsen van een
heupprothese, tengevolge van coxarthrosis of heupgewrichtartrose (risicofrequentie: 0,7%)(171); '
het risico op een dodelijke afloop na een intraveneuze injectie
bestemd om een rontgenopname te maken van de galblaas
(risicofrequentie: 1 op 300.000)(172).

(167) Parijs, 17 november 1983, J.C.P., 1985, II, nr. 20.406, noot DORSNER-DOLIVET, A.;
dit arrest werd om andere redenen vernietigd door Cass. fr., 11 februari 1986, Gaz. Pal., 21-22
mei 1986, 14, noot CHABAS, F. en J.C.P., 1987, II, nr. 20.775, noot DORSNER-DOLIVET, A.
(168) Reibl v. Hughes, 114D.L.R. (3d) 1 (Supr. C. Canada, 1980); in dezelfde zin Lord Bridge
of Harwich, in Sidaway v. Bethlem Royal Hospital Governors [1985] 1 All. ER. 643, i.h.b.
663.
(169) Cass. fr., 5 mei 1981, Gaz. Pal., 1981, 2, 352.
(170) Zie b.v. Rb. Luik, 8 september 1975, onuitg., A.R., 11.870/72; een uittreksel uit dit
vonnis werd wei gepubliceerd bij DALCQ, R.O., noot onder Luik, 23 april1980, R.G.A.R.,
1981, nr. 10.351; Cass. fr., 29 mei 1984, J.C.P., 1984, II, nr. 20.259, metconclusies Adv. Gen.
GULPHE, D., 1985,281, noot BOUVIER, F., D., 1985, J.R., 368, noot PENNEAU, J. en Gaz.
Pal., 1985, 1, p. 4, noot DORSNER-DOLIVET, A.
(171) Parijs, 25 september 1987, D., 1987, I.R., 232.
(172) Nimes, 19 oktober 1964, Gaz. Pal., 1965, 1, 81, noot.
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b. De ernst van het risico
66. Zoals in het vorig randnummer reeds werd vermeld, moet de
risicofrequentie vooral gezien worden in het licht van de
belangrijkheid van het risico. Beide factoren moeten steeds in
samenhang worden beoordeeld. Onbelangrijke risico's van
voorbijgaande aard moeten in de regel niet worden meegedeeld.
Zulke risico's zal de patient doorgaans niet in zijn besluitvorming
betrekken. Is de aard van het risico ernstig en/ of zijn de gevolgen
van blijvende aard, dan wordt deze informatie relevant voor de
patient, althans wanneer het risico zich niet al te zelden voordoet.
Telkens zal een afweging moeten plaatsvinden omtrent de vraag of
een risico ernstig genoeg is om zelfs bij een lagere frequentie te
worden meegedeeld. Als voorbeelden van zulke risico's die onder de
informatieplicht vallen, kunnen worden vermeld de risico's op:
een fatale afloop van een operatie(l73);
een amputatie, b.v. bij een operatie aan de vinger(174).
verlies van het gezichtsvermogen(175), het spreekvermogen(176),
het gehoorvermogen(177), enz.
c. De persoon van de patient
67. De persoon van de patient is een derde belangrijk criterium
waaraan de informatieplicht moet worden getoetst(178). De
geneesheer moet met de individuele kenmerken van de patient
rekening houden, voor zover hij die kent of behoort te kennen(179).
Dit is belangrijk omdat de persoon van de patient ofwel de kans op
een risico kan doen toenemen ofwel de gevolgen van een risico
(173) Rb. Luik, 8 september 1975, onuitg., A.R., 11.870/72: 0,7o/o kans op fatale afloop bij
een angiografie of riintgencontrastonderzoek van de arteria vertebra/is of slagader langs de
balswervelkolom.
(174) Barnette v. Potenza, 359 N. Y.S. 2d 432 (1974).
(175) Trib. civ. Nice, 16 januari 1954, D., 1954, 178: arts verzuimt mede te delen aan een
patient met slechts een bruikbaar oog dat de voorgenomen alcoholisatie van de ganglion van
Gasser hem volledig blind kan maken; zie ook Cass. fr., 17 november 1969, J.C.P., 1969, IV,
315.
(176) OLG Celie, 17 augustus 1977, N.J. W., 1978, 593: stembandverlamming (risicofrequentie tussen 1 en 70Jo) tengevolge van een strumectomie of operatieve verwijdering van een
scbildkliervergroting; zie voor een identieke zaak: M.T. Zwolle, 10 november 1984, T. v. GR.,
1985, 177.
(177) Wilson v. Scott, 412 S. W. 2d 299 (Supr. C. Texas, 1967): verlies van bet geboorvermogen (risicofrequentie: 1OJo) na een stapedectomie of operatieve verwijdering van de stijgbeugel
uit de geleidingsketen van bet middenoor.
(178) Vgl. DORSNER-DOLIVET, A., noot onder Cass. fr., 20 maart 1984, Gaz. Pal., 1985, 1,
51; TEMPEL, 0., o.c., N.J. W., 1980, 612.
(179) Vgl. Kinikin v. Heupel, 305 N. W. 2d 589 (Supr. C. Minnesota, 1981).
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ernstiger kan maken. Onder het begrip ,persoon van de patient"
kunnen hier m.i. tenminste drie factor en worden begrepen, met name
de specifieke lichaamsgesteldheid van de patient, zijn beroeps- of
levensomstandigheden en de geestelijke vermogens van de patient.
68. In de eerste plaats kan de lichamelijke gesteldheid van de patient
de beoordeling van het risico wijzigen. De kans op een risico kan
toenemen door de specifieke lichaamskenmerken van de patient. Dit
is b.v. het geval bij operatieve ingrepen toegepast op uiterst obese
patienten, bij bejaarde personen, of mensen met ernstige gebreken
b.v. aan hun hart(l80). Een bepaald lichaamskenmerk kan er ook
toe bijdragen dat het gevolg van een risico veel ernstiger wordt dan
het in normale omstandigheden reeds zou zijn. Een oogoperatie kan
b.v. het risico meebrengen zijn oog te verliezen. Indien de patient nu
reeds eerder een oog heeft verloren, zou de verwezenlijking van dit
risico hem volledig blind maken(181). Deze ernstige gevolgen kunnen
de arts er in casu toe nopen uitgebreidere risico-informatie te
verstrekken.
69. Op de tweede plaats kan de beroeps- en levenssfeer van de patient
de informatieverstrekking bei:nvloeden. Bepaalde ,lichaamsdelen"
kunnen voor een patient van groot belang zijn voor de uitoefening
van zijn beroep of voor het dagelijkse Ieven. Denken we maar aan
de handen van een pianist, de stem voor een zanger, een presentator
of een secretaresse(182), de benen voor een voetballer, enz. Dreigt
een operatie een van deze lichaamsdelen aan te tasten, dan is eveneens
een ruimere informatie over de complicatierisico's vereist, althans
wanneer de geneesheer weet of behoort te weten welk (beroeps)
belang op het spel staat.

70. Tenslotte moet de geneesheer de informatie afstemmen op de
persoonlijkheid van de patient. Zo moet o.m. rekening worden
gehouden met de intelligentie en de vorming van de patient. In dit
verband heeft het Franse Hof van Cassatie beslist dat de voorlichting
eenvoudig, begrijpelijk en eerlijk dient te zijn(l83). Deze regel kan
(180) Vgl. Antwerpen, 27 rnei 1980, VI. T. Gez., 1981, 38.
(181) Vgl. Trib. civ. Nice, 16 januari 1954, D., 1954, 178.
(182) OLG Karlsruhe, 1 oktober 1965, N.J. W., 1966, 399: inforrnatie orntrent het risico op
een sternbandverlarnrning bij een kropoperatie (of operatie aan een schildkliervergroting) is
noodzakelijk bij een directiesecretaresse; zie ook TEMPEL, 0., o.c., N.J.W., 1980,612.
(183) Cass. fr., 5 rnei 1981, Gaz. Pal., 1981, 2, Pan., 352.
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aanleiding geven tot een meer uitgebreide, want in eenvoudiger
termen te verstrekken informatie aan mensen met een lager intelligentieniveau die de draagwijdte van de voorlichting niet steeds
begrijpen(184). Anderzijds kan een hogere vorming van de patient
de weg openen voor meer gedetailleerde informatie, wegens het
groter ,absorberingsvermogen" van de patient(185).
De arts moet er ook over waken om zijn patient niet te overladen
met informatie(186). Sommige risico's zijn zo gemeenzaam, dat de
arts er mag van uitgaan dat zij door de patient zijn gekend(l87).
Hierbij kan gedacht worden aan de normale anesthesierisico's(188)
of het risico op een wondinfectie of een Iitteken na een ingreep(189).
De voorlichting zal verder mogen worden beperkt wanneer de patient
een medische vorming heeft genoten, b.v. een geneesheer of een
verpleegkundige. De behandelende arts kan er dan van uitgaan dat
hij niet aile risico's gedetailleerd moet meedelen. Ook de ervaringvan
de patient kan tot een beperkte(re) voorlichting leiden. Een patient
die opnieuw eenzelfde operatie moet ondergaan, die met dezelfde
risico's gepaard gaat, mag geacht worden de operatierisico's (nog)
te kennen. De geneesheer moet dan niet nogmaals de patient op aile
risico 's wijzen(190).
De persoon van de patient kan, daarentegen, tot een ruime voorlichting nopen wanneer de patient uitdrukkelijk naar meer informatie
vraagt. In die omstandigheden is de geneesheer verplicht aile informatie te verstrekken die de patient wenst(191).

(184) Vgl. KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche Aufkliirungspflicht, 117; POTVIN, L., o.c.,
62; zie ook BoucKAERT, F., o.c., R. W., 1962-63, 240; HILL, I., o.c., in Rapporten Zevende
Wereldcongres Medisch Recht, II, Gent, 1985, 178.
(185) SAMUELS, A., o.c., Med. Sci. Law, 1982, 41.
(186) KORNPROBST, L., o.c., Nouv. Presse Med., 1973, nr. 28, 1875.
(187) RYCKMANS, X. en MEERT-VAN DE PUT, R., o.c., II, nr. 624; SOMERVILLE, M., o.c.,
McGill L.J., 1981, 761; Cowman v. Hornaday, 329 N. W. 2d 422 (Supr. C. Iowa, 1983); vgl.
RAJBAUT, B., o.c., 94.
(188) Amiens, 14 februari 1906, D.P., 1907, 2, 44, noot MERIGNHAC, A.; BRAZIER, M.,
,Informed consent to surgery", Med. Sci. Law, 1979, 50.
(189) OLG Hamm, 5 juni 1978 en BGH 10 juli 1979, VersR., 1979, 1012; White v. Turner,
120 D.L.R. (3d) 269 (Ontario High Court of Justice, 1981), zie ook BRUGMANN, W.,
,Wiederrechtlichkeit des arztlichen Eingriffs und Aufklarungspflicht des Arztes", N.J. W.,
1977, 1475.
(190) Chatterton v. Gerson (1981) 1 AllER 257 (Q.B.D.); zie ook OLG Celie, 10 juli 1978,
N.J. W., 1979, 1251, noot WACHSMUTH, W.; MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, l.,
Beroepsjouten, 36.
(191) Zie b.v. Sidaway v. Bethlem Royal Hospital Governors (1985) 1 AllER 643 (House of
Lords).
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d. De aard en het doel van de ingreep
71. De vraag rijst of de aard en het doel van de ingreep de informatiestandaard wijzigen. In verscheidene landen, waaronder Belgie,
wordt steevast geleerd dat de te verstrekken informatie vermindert
naarmate de ingreep meer geboden is. Of, anders uitgedrukt, naargelang het therapeutisch nut van een ingreep daalt (b. v. esthetische
chirurgie), wordt de informatie-omvang groter(l92).
De juistheid van deze rigide regel kan m.i. in vraag worden gesteld.
Het is immers niet omdat een ingreep in de ogen van de geneesheer
ten stelligste is aangewezen, dat de patient afstand zou doen van zijn
informatierecht. Zo'n redenering zou het zelfbeschikkingsrecht van
de patient al te zeer negeren(193). Ook in geval van medisch ge!ndiceerde ingrepen moet de geneesheer oprechte informatie bieden die
een weloverwogen beslissing mogelijk maken. Een voorlichtingsbeperking kan maar worden aanvaard wanneer een geneesheer
onmiddellijk moet handelen omdat het leven van de patient hie et
nunc wordt bedreigd. Eigenlijk is het dan enkel de tijdnood die de
arts verhindert uitvoerige informatie te verschaffen over eventuele
risico's(l94). Maar zelfs in zo'n geval, moet de bij bewustzijn verkerende patient de mogelijkheid krijgen om, met de beknopte en
allerbelangrijkste informatie, in de ingreep toe te stemmen of deze
te weigeren.
72. Aan de regel die stelt dat ingrepen met een geringe therapeutische
waarde - zoals esthetische chirurgie, kunstmatige inseminatie of
medische experimenten- een hogere informatiestandaard vereisen,
kan eveneens worden getwijfeld. Het opleggen van een ,totale of
volledige'' voorlichting voor deze ingrepen lijkt veeleer ingegeven
door morele overwegingen(195). Blijkbaar worden deze medische
verrichtingen nog niet helemaal als volwaardig aanvaard. Vandaar
dat sommige rechtscolleges op de geneesheer een strikte informatieplicht doen rusten. Via deze informatieverplichting wordt de geneesheer dan, ,via een achterpoortje", een resultaatsverbintenis opge-

(192) Zie de referenties bij randnr. 55.
(193) Cf. over dit zelfbeschikkingsrecht, supra, nr. 1.
(194) GIESEN, D., o.c., JZ., 1982, 396.
(195) BouviER, F., o.c., J.C.P., 1986, I, 3249, randnummer 3, die dit ruiterlijk toegeeft:
,!'appreciation de Ia pesee des risques n'est pas une donnee objective; elle peut revetir une
connotation morale".
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legd(l96). Deze dubbelzinnige houding kan evenwel niet worden
goedgekeurd. Ofwel acht men de bovengenoemde ingrepen ongeoorloofd, omdat zij niet door een ,therapeutische noodzaak" zijn
ingegeven. Ofwel aanvaardt men zulke ingrepen, maar dan moet men
ze niet via een omweg aan een strenger aansprakelijkheidsregime
onderwerpen. Er is immers geen enkele juridische grondslag aanwezig om voor deze soort ingrepen van de informatiestandaard af te
wijken. De aard van de ingreep op zich rechtvaardigt m.a. w. geen
andere voorlichtingsmaatstaf.
Wei is het zo dat in specifieke gevallen de informatieomvang groter
is, omdat de risico's bij deze ingrepen nu eenmaal hoger kunnen
liggen. De omvang van de injormatie wordt dus bepaald door de
grotere risico 's maar niet door de aard van de ingreep. Dit criterium
lijkt m.a.w. overbodig(197).
D. DE RISICO'S BIJ NIET-BEHANDELING

73. Traditioneel is de voorlichting gericht op de door de geneesheer
voorgenomen ingreep. In sommige Ianden werd deze informatieplicht uitgebreid tot de risico's die een toestemmingsweigering met
zich kan meebrengen. Men spreekt dan van een ,,informed refusal'':
de patient die een ingreep weigert moet over de relevante risico's
worden ingelicht die uit deze weigering voortvloeien. Deze theorie
werd geponeerd in het Amerikaanse principe-arrest Truman v. Thomas(l98). In deze zaak weigerde een patiente een zgn. pap smeartest (of ,uitstrijkje") met het oog op een b~armoederhalskanker
onderzoek. De weigering was ingegeven door de (voor haar te hoge)
kostprijs van dit onderzoek en door het feit dat zij er ,geen zin in
had''. Door die weigering werd de baarmoederhalskanker niet ontdekt, wat uiteindelijk tot het overlijden van de patiente leidde. De
geneesheer werd voor dit informatieverzuim aansprakelijk gesteld.
Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dient een patient,
onder bepaalde omstandigheden, immers ook de risico's te kennen
verbonden aan een behandelingsweigering. Aldus omschreef de Supreme Court of California een relevant risico als ,that which the
(196) Zie o.a. Lyon, 8 januari 1981, J.C.P., 1981, II, 19.699, noot CHABAS, F., BGH, 16
november 1971, N.J. W., 1972, 335; OLG Keulen, 17 september 1987, VersR., 1988, 1049;
White v. Turner, 120 D.L.R. (3d) 269 (Ontario High Court of Justice, 1981), beroep verworpen
door het Ontario Court of Appeal, 12 D.L.R. (4th), 319 (1982); DALCQ, R.O., Traite, I,
nr. 1069; RYCKMANS, X. enMEERT-VANDE PUT, R., o.c., I, nr. 572; DOLL, P.J., o.c., Gaz.
Pal., 1978, 2, 647.
(197) Zie ook WALTZ, J. en SCHEUNEMAN, T., o.c., Nw. U.L. Rev., 1970, (628), 640.
(198) Truman v. Thomas, 165 Cal. Rpter. 308 (Supr. C. California, 1980).
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physician knows or should know would be regarded as significant
by a reasonable person in the patient's position when deciding to
accept or reject the recommended medical procedure"(l99).
Weigert de patient een voorgestelde behandeling, dan dient een
normaal zorgvuldig geneesheer de risico's mede te delen die zijn
verbonden aan deze weigering, althans indien deze risico's voor een
normaal redelijke persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden als
de patient, als relevant beschouwd konden worden om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Niet aileen in sommige staten van
de U.S.A.(200), maar ook in Duitsland(201) en Canada(202)
heeft deze theorie m.i. terecht ingang gevonden. In bepaalde gevallen
kan een beslissing inderdaad maar weloverwogen zijn, wanneer ook
de gevolgen van niet-behandeling gekend zijn. In essentie maakt de
niet-behandeling dan eigenlijk een ,alternatief" uit voor de voorgestelde ingreep.

HOOFDSTUK III.

TOESTEMMING, CAUSAAL VERBAND EN BEWIJS

74. Uit het voorgaande blijkt dat op een arts een hele reeks
,informed consent"-verplichtingen rusten. Op deze marrier kan de
patient zijn zelfbeschikkingsrecht(203) zo optimaal mogelijk uitoefenen. Maar de ,afkondiging" van al deze verplichtingen is op
zichzelf onvoldoende tot bescherming van de patient. Nagegaan
moet worden of een patient die meent geen voorgelichte toestemming
te hebben gegeven voor de uitgevoerde ingreep, zonder al te veel
bewijsmoeilijkheden de geneesheer hiervoor tot schadevergoeding
kan aanspreken. Overeenkomstig de algemene aansprakelijkheidsregels zal hij daarvoor drie zaken moeten bewijzen: een fout van de
geneesheer, namelijk geen , ,informed consent'' te hebben verkregen,
de schade en het oorzakelijk verband. Dat deze opdracht geen
sinecure is, moge blijken uit de volgende analyse.

(199) Ibid., 311.
(200) Zie FADEN, R., BEAUCHAMP, T. en KING, N., A history and theory of informed
consent, New York-Oxford, Oxford University Press, 1986, 138-139; KING, J., The law of
medical malpractice, 173-175.
(201) DEUTSCH, E. en MATTHIES, K.-H., Arzthaftungsrecht, 57; LAUFS, A., o.c., N.J. W.,
1976, 1123; zie b.v. OLG Dusseldorf, 20 juni 1985, VersR., 1987, 161, i.h.b. 163.
(202) SOMERVILLE, M., o.c., McGill L.J., 1981, 757.
(203) Cf. supra, nr. l.
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§ 1. Bewijs van de fout

75. Principieel kan de vraag worden gesteld of een patient het gebrek
aan toestemming en/of informatie moet bewijzen, of omgekeerd, het
de geneesheer is die moet aantonen dat de patient met kennis van
zaken heeft ingestemd. Sommige oudere Belgische en Franse
rechtsleer en rechtspraak gaven de voorkeur aan de laatstgenoemde
opvatting(204). Soms wordt deze stelling ook verdedigd in recentere
publicaties(205). Het medisch handelen maakt eigenlijk op zich een
onrechtmatige daad uit, omdat het de fysieke integriteit van de
patient aantast. Welnu, zo wordt gesteld, het is dan aan de
geneesheer dit vermoeden (van onrechtmatigheid) te weerleggen door
de volwaardige toestemming van de patient te bewijzen.
De heersende rechtspraak en rechtsleer, zowel in Betgie(206) als in
Frankrijk(207), leggen de bewijslast echter op de schouders van de
patient. Overeenkomstig het algemeen bewijsrecht moet degene die
iets beweert dit ook bewijzen: Actori incumbit probatio (art. 1315,
al. 1 B.W.). De patient zal niet aileen het bestaan van de
behandelingsovereenkomst moeten bewijzen, maar ook de
gebrekkige uitvoering ervan, namelijk het gebrek aan voorgelichte
toestemming(208). Het Franse Hof van Cassatie heeft dit in een
principe-arrest van 29 mei 1951 bevestigd. Maar ook wanneer de
patient zich in een buitencontractuele situatie t.o.v. de geneesheer
bevindt, draagt hij de bewijslast. In de grote meerderheid van de
gevallen - het zgn. quod plerumque fit - is er immers wei een
volwaardige toestemming. Er bestaat dus a.h.w. een feitelijk
vermoeden dat een medische behandeling gepaard gaat met de

(204) PEYTEL, A., La responsabilite des medecins et des chirurgiens, 144; PoMMEROL, A.,
La responsabilite medicate devant les tribunaux, 1931, 137-138; Luik, 30 juli 1890, B.J., 1891,
700 en Pas., 1891, II, 78 en in dezelfde zaak Rb. Luik, 27 november 1889, B.J., 1890, 471,
met conclusies DEMARTEAU en Pas., 1890, III, 83; Lyon, 6 januari 1937, D. H., 1938, Somm.,
11.
(205) DEL CARRIL, M., ,Le consentement du malade dans le cadre du contrat medical",
R.G.A.R., 1966, nr. 7677; ARNOU, P., ,De strafrechtelijke immuniteit van de medicus.
Grondslag en grenzen", Jura Fate., 1979-80, 432; VAN QurcKENBORNE, M., o.c., R. W.,
1986-87' 2425.
(206) DALCQ, R.O., Traite, l, nr. 1095; RYCKMANS, X. en MEERT-VAN DE PUT, R., o.c.,
I, nr. 579; ANRYS, H., La responsabifite civile medicate, nr. 40; VANDENBERGHE, H., o.c.,
in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, 131; KRUITHOF, R., o.c., Vl. T. Gez., 1983,
185-187; NYs, H., o.c., Vl. T. Gez., 1984, 257; ANDRE, R., Les responsabilites, 812; zie b.v.
Brussel, 6 januari 1951, R. W. , 1950-51,944 en J. T., 1951, 234; Antwerpen, 9 november 1987,
R. W., 1987-88, 1336, noot VANSWEEVELT, T.
(207) Zie o.a. PENNEAU, J., La responsabilite medicate, nr. 119; MEMETEAU, G. en MELENNEC, L., Le contra( medical, I.e., 39; BOYER CHAMMARD, G. en MONZEIN, P., o.c., 141.
(208) STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, nr. 446, 413-414.
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gei:nformeerde toestemming van de patient(209). Het is aan de
patient - de eisende partij - om dit vermoeden te weerleggen. Deze
bewijslast is vrij zwaar en kan, in voorkomend geval, de
schadevergoedingsvordering van de patient dwarsbomen.
§ 2. Bewijs van de schade
76. Naast de fout moet de patient ook de geleden schade aantonen.
Zonder schade is er immers geen civielrechtelijke aansprakelijkheid.
Een medische handeling kan feilloos zijn uitgevoerd, maar er kunnen
zich aan de ingreep inherente risico's voordoen. De patient, die bij
hypothese niet op de hoogte was van deze risico's, lijdt dan door de
uitvoering van de ingreep onbetwistbaar schade. In deze hypothese
is de bewijslast niet groot.
Problematischer is het geval waarin de patient zonder gei:nformeerde
toestemming een ingreep ondergaat en daardoor geneest of althans
aan de beterhand is. Materiele schade is dan bij hypothese niet
aanwezig. Morele schade zal doorgaans evenmin voorhanden
zijn(210), doch mag m.i. toch niet worden uitgesloten(211). Een
voorbeeld kan dit illustreren: veronderstel dat een vrouw een kleine
tumor heeft in haar borst. De geneesheer stelt voor die tumor weg
te nemen maar verzwijgt het relevant risico dat de borst eventueel
zal moeten worden weggenomen. Indien dit inderdaad gebeurt, zal
de vrouw met succes een vordering kunnen instellen voor de geleden
morele schade.
§ 3. Bewijs van bet oorzakelijk verband
77. Een van de neteligste problemen in het medisch
aansprakelijkheidsrecht vormt het bewijs van het oorzakelijk
verband tussen de fout van de geneesheer geen ,informed consent"
(209) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 1095; RYCKMANS, X. en MEERT-VAN DE PuT, R., o.c.,
I, nr. 579, p. 449; ANRYS, H., La responsabilite civile medicale, nr. 41, p. 64; VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, 131.
(210) FAGNART, J.-L., noot onder Cass., 4 oktober 1973, J.T., 1974, 301; NYS, H., o.c., VI.
T. Gez., 1984, 257; LOMBors, J.-C., De ['influence de Ia sante sur ['existence des droits civils,
124; zie oak KRUITHOF, R., o.c., VI. T. Gez., 1983, 186.
(211) Zie Parijs, 15 oktober 1963, D., 1964, Somm., 20: vergoeding voor morele schade wordt
toegekend omdat de behandelende chirurg de operatie, zonder de toestemming van de patient,
door een vervanger had Iaten uitvoeren; in dezelfde zin RAJBAUT, B., Le role de Ia volonte
en matiere medicale, 290-291; VANDENBERGHE, H., o.c., in Onrechtmatige daad. Actuele
tendensen, 129, noot 64 (impliciet); WEISSAUER, W., ,Kausalitiitsprobleme beim Aufkliirungsmangel", MedR., 1983, 42.
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te hebben verkregen en de schade van de patient. Bij hypothese gaat
het om een therapeutisch gerechtvaardigde behandeling die technisch
foutloos werd uitgevoerd, maar waarbij zich een medisch risico
voordoet waarover de patient niet vooraf werd ingelicht.
Aangenomen wordt dat de fout van de geneesheer, namelijk het
informatieverzuim, en de schade vaststaan. Enkel het bewijs van het
oorzakelijk verband tussen beide moet (nog) worden geleverd.
Overeenkomstig de in Belgie heersende equivalentietheorie zal de
patient moeten bewijzen dat zonder de fout van de geneesheer de
schade niet zou zijn opgetreden, zoals ze zich in concreto heeft
voorgedaan. Concreet moet de patient aantonen dat hij de ingreep
zou hebben geweigerd, indien hem alle relevante informatie zou zijn
medegedeeld.
De Belgische en Franse rechtsleer is omtrent dit cruciaal probleem
onderling verdeeld.
Twee strekkingen kunnen worden
onderscheiden: volgens de ene strekking komt men eigenlijk aan de
oorzakelijkheidsvraag niet toe omdat arts en patient een
stilzwijgende overeenkomst aangaan omtrent de medische risico's.
De tweede strekking houdt het op de klassieke opvatting dat de
eisende partij, naast de fout en de schade ook het oorzakelijk
verband moeten bewijzen. Beide opvattingen zullen achtereenvolgens worden ontleed.
A.

DE THEORIE VAN DE RISICO-VERSCHUIVING

78. De aanhangers van de zgn. ,theorie der risico-verschuiving"
beklemtonen dat de toestemming van de patient fungeert als een
scharnier om de risico's van de uit te voeren behandeling op de
patient dan wel op de geneesheer te leggen. Door in te stemmen in
de voorgestelde ingreep aanvaardt de patient de risico's die de arts
hem meedeelt. De verzwegen (relevante) risico's heeft de patient niet
kunnen aanvaarden en dus blijven ze voor rekening van de
geneesheer. Arts en patient sluiten m.a. w. een overeenkomst omtrent
de risico-verdeling, die los staat van elke fout. Aangezien de
risico-last contractueel werd vastgelegd, komt de bovenvermelde
ootzakelijkheidsvraag niet meer ter sprake. In Belgie(212) en

(212) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 1074, p. 380; DEL CARRIL, M., o.c., R.G.A.R., 1966,
nr. 7677, p. 3 verso; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., O.C., Rapports belges, 692-693; zie oak
Brussel, 21 juni 1967, J.T., 1968,27.
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Frankrijk(213) wordt deze theorie door een minderheid in de
rechtsleer verdedigd.
De theorie der risico-verschuiving heeft echter belangrijke kritiek
moeten slikken. Zo heeft men het raden naar de juridische grondslag
van de regel dat de geneesheer in beginsel de behandelingsrisico's
moet dragen. In ons aansprakelijkheidssysteem geldt immers juist de
omgekeerde regel, namelij k dat de schadelij der in principe de geleden
schade moet dragen (,the loss rests where it falls"), tenzij hij,
althans in principe, kan aantonen dat de schade door een fout van
een derde werd veroorzaakt(214). Deze regel verklaart trouwens ook
dat de patient de schade moet dragen die het gevolg is van een
therapeutisch ge!ndiceerde en foutloos uitgevoerde ingreep.
Bovendien lijkt de overeenkomst omtrent de risico-verdeling veel weg
te hebben van een juridischefictie. Arts en patient sluiten enkel een
overeenkomst om medische verzorging te verlenen tegen een
bepaalde prijs. Een risicoverdelings-overeenkomst lijkt echter de
bedoeling van de partijen geenszins weer te geven(215). Aldus wordt
deze theorie in dit proefschrift niet gevolgd.

B.

HET CAUSALITEITSBEWIJS RUST OP DE PATIENT

79. Overeenkomstig het gemene bewijsrecht dient de eisende partij
naast de fout en de schade ook het oorzakelijk verband te bewijzen.
In concreto moet de patient aantonen dat hij niet zou hebben
ingestemd in de behandeling indien hij zorgvuldig voorgelicht was
geweest. Uiteraard is dit geen sinecure. De Belgische rechtsleer
beschouwt dit bewijs zelfs als een vrijwel onmogelijke opdracht(216).
Ook voor de rechtspraak is het vaak problematisch om het
causaliteitsbewijs te aanvaarden. Illustratief hiervoor is een arrest

KORNPROBST, L. en DELPHIN, S., o.c., 110; RAJBAUT, B., Le role de /a vo/onte en
matiere medicale, 297-299; DoRSNER-DOLIVET, A., Contribution iz Ia restauration de lafaute,

(213)

432-433.
(214) FAGNART, J .-L., noot onder Cass., 4 oktober 1973, J. T., 1974, 301; DIJON, X., Lesujet
de droit en son corps, nr. 706; NYs, H., o.c., VI. T. Gez., 1984, 257.
(215) VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R. w., 1986-87, 2429.
(216) DALCQ, R.O., o.c., De Verz., 1981, 650 (,N'est-ce pas mettre a sa charge une preuve
impossible a rapporter?"); DuoN, X., Le sujet de droit en son corps, nr. 709 (,cette question
est insoluble"); NYs, H., o.c., VI. T. Gez., 1984, 258 (,Maar dat is een vrijwel onmogelijke
opdracht"); VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R. W., 1986-87, 2428. (,In deze omstandigheden
loopt de patient het gevaar dat zijn recht op informatie dode letter wordt").
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van het Hof van Beroep te Antwerpen van 9 november 1987(217)
waarin de geneesheer een cardio-pneumoangiograjie uitvoerde
zonder de patient hierover in te lichten. Niettegenstaande het
informatieverzuim vaststond, kon de geneesheer, op grond van deze
fout, niet aansprakelijk worden gesteld, omdat het oorzakelijk
verband tussen fout en schade , ,moeilijkheden opleverde''. Het Hof
omzeilde echter de oorzakelijkheidsvraag, door het uitvoeren van de
angiografie als een overbodig onderzoek en dus als de
schadeveroorzakende fout te kwalificeren. De diagnose van een
longembolie stond immers reeds vast na het nemen van een gewone
rontgenfoto.
Het bewijs van het causaal verb and tussen een gebrekkige ,informed
consent" (d.i. de fout) en de schade, is inderdaad een moeilijke
opdracht. Onrechtstreeks komt het zelfbeschikkingsrecht erdoor in
het gedrang, aangezien de gebrekkige ,informed consent" van de
patient slechts zelden tot de aansprakelijkheid van de arts zalleiden.
Maar om dit causaliteitsbewijs meteen als vrijwel onmogelijk te
beschouwen, zoals de zojuist vermelde rechtsleer en rechtspraak
doen, lijkt mij een te pessimistische visie. Aan de hand van een
onderzoek van voornamelijk buitenlandse rechtsleer en rechtspraak
zal getracht worden dit aan te tonen.
80. In het onderzoek naar wat de patient zou hebben beslist, indien
hij correct gei:nformeerd was geweest, zijn er twee benaderingen
mogelijk. Enerzijds kan men als uitgangspunt nemen de vraag of
deze specifieke patient, na de relevante informatie, al dan niet zou
hebben ingestemd met de ingreep, hoe onredelijk zijn gedrag ook zou
kunnen overkomen (d.i. de zgn. subjectieve test). Anderzijds kan
men rekening houden met wat een redelijk persoon, geplaatst in
dezelfde omstandigheden als de patient, na zorgvuldige informatie,
had gedaan (d.i. de zgn. objectieve test).
Beide testen hebben voor- en nadelen. De subjectieve test geeft het
meeste eer aan het zelfbeschikkingsrecht van de individuele patient.
Het gaat immers om zijn fysieke integriteit en daar mag de patient
in principe ook onredelijke beslissingen over nemen(218). De kritiek
op de subjectieve test is echter niet mals.
(217) Antwerpen, 9 november 1987, R. W., 1987-88, 1336, noot VANSWEEVELT, T.; een
cardio-pneumoangiograjie is een riintgenopname van de hart- en longvaten, nadat een vloeibaar contrastmiddel via een sonde centraal in de bloedbaan is gespoten; een longembolie is
de plotselinge afsluiting van een vertakking van de longslagader door een bloedstolsel of een
stukje weefsel.
(218) Zie over mogelijke uitzonderingen in het algemeen belang, infra, nrs. 96-97.
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Het voornaamste bezwaar tegen deze benadering is dat zij volledig
steunt op de betrouwbaarheid van de getuigenis van de patient. Het
ligt voor de hand dat een patient - slachtoffer van een verzwegen
risico - voor de rechtbank zal aanvoeren dat hij de ingreep zou
hebben geweigerd indien hij kennis had gehad van het
(verwezenlijkte) risico. Zo'n causaliteitsbewijs zou echter niet erg
realistisch zijn en de geneesheer al te zeer in de verdrukking brengen.
Bovendien is de subjectieve standaard in die mate afhankelijk van
de getuigenis van de concrete patient dat daardoor het
causaliteitsbewijs soms niet kan worden geleverd, omdat de patient
niet (meer) in staat is zich uit te spreken, b.v. omdat hij in coma ligt
of is overleden(219).
Omdat deze kritiek als fundamenteel wordt ervaren, wordt de
subjectieve test in de U.S.A. slechts door een minderheid van de
rechtspraak toegepast(220). De Engelse rechtspraak en rechtsleer
lijkt daarentegen meer eensgezind aan de subjectieve maatstaf de
voorkeur te geven(221). In Duitsland is men eveneens voorstander
van de subjectieve test, maar daar ligt de bewijslast op de arts: hij
moet bewijzen dat de individuele patient had ingestemd indien hij
keurig voorgelicht was geweest(222).
81. Een meerderheid van de Amerikaanse rechtscolleges en van de
Canadese rechtspraak en rechtsleer opteert voor de objectieve
test(223). Het bezwaar tegen deze benadering ligt hierin dat deze test
niet voldoende tegemoet komt aan het recht van elke patient om zelf
over zijn fysieke integriteit te beslissen, afgezien van het feit of de
patient een redelijke of onredelijke beslissing neemt(224).
Net zoals de kritiek op de subjectieve test, lijkt het bezwaar tegen
(219) KooPERSMITH, E., ,Informed consent: the problem of causation", Med. Law, 1984,
(231), 234.
(220) Zie b.v. McPherson v. Ellis, 287 S.E. 2d 892 (Supr. C. North Carolina, 1982).
(221) Chatterton v. Gerson [1981] 1 All. ER 257 (Q.B.D.); JACKSON, R. en POWELL, J.,
Professional Negligence, nr. 6.75, p. 244; GRUBB, A., o.c., M.L.R., 1987, 251, noot 59.
(222) Zie b.v. BGH, 7 februari 1984, N.J. W., 1984, 1397, noot DEUTSCH, E.; OLG Hamm,
19 december 1979, VersR., 1981, 686; NARR, H., Arztliches Berujsrecht, 544.20; MERTENS,
H.-J., § 823, in Miinchener Kommentar BGB, nr. 457, p. 1290; GIESEN, D., o.c., JZ., 1982,
396; WEISSAUER, W., o.c., MedR., 1983, 41.
(223) Canterbury v. Spence, 464 F. 2d 772 (U.S. Court App. Columbia Circuit, 1972);
Cornfeldt v. Tongen, 262 N. W. 2d 684 (Supr. Court Minnesota, 1977); Macey v. James, 427
A. 2d 803 (Supr. C. Vermont, 1981); Peterson v. Shields, 652 S. W. 2d 929 (Supr. Court
Texas, 1983); zie voor Canada vooral Reibl v. Hughes, 114 D.L.R. (3d) 1 (Supr. C. Canada,
1980); Bucknam v. Kostuik, 3 D.L.R. (4th) 99 (Ontario High Court of Justice, 1983);
SOMERVILLE, M., o. c., McGill L.J., 1981, 797; zie ook KOURI, R., ,La causalite et !'obligation de renseigner en droit medical quebecois", R.D. U.S., 1987, .496-503.
(224) Zie b.v. McPherson v. Ellis, 287 S.E. 2d 892 (Supr. C. North Carolina, 1982).
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de objectieve test gefundeerd. Daarom is het m.i. beter geen
uitsluitende voorkeur voor een van beide uit te spreken, maar zou
ik een tussenoplossing willen formuleren. In beginsel zou de
subjectieve test moeten gelden. De toestemming in of de weigering
van een medische behandeling is immers een uiting van het
zelfbeschikkingsrecht van de patient. Aangezien het hier gaat om een
recht dat inherent verbonden is aan de persoon, is het logisch dat in
beginsel aileen met de persoonlijke wil van de patient rekening wordt
gehouden. Die persoonlijke wil zal echter slechts uitzonderlijk
bewezen kunnen worden. Dit zal b.v. het geval zijn wanneer de
patient ook aan andere mensen zijn wil heeft kenbaar gemaakt(225)
ofwanneer zijn wil o.m. uit zijn beroepsleven ofpersoonlijkheid kan
worden afgeleid(226).
In vele gevallen is het bewijs van de persoonlijke wil van de patient
moeilijk te leveren. Dit is a fortiori zo wanneer de patient overleden
is. Daarom kan in deze gevallen een beroep worden gedaan op de
objectieve test. De patient (of zijn nabestaande) zal trachten hard te
maken dat hij bij voldoende informatie de ingreep had geweigerd,
omdat een redelijke persoon dit ook had gedaan. De marrier waarop
de objectieve test wordt toegepast, wijst trouwens reeds op een
toenadering tussen beide soorten testen. Het criterium van de
objectieve test is immers niet de ,redelijke patient", maar wei de
redelijke persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden als de
patient(227). Deze belangrijke aanvulling op het ,objectief"
criterium maakt het mogelijk rekening te houden met specifieke
omstandigheden eigen aan de patient. Er heeft hier a.h. w. een
subjectivering van het objectief criterium plaats. Deze subjectivering
heeft bovendien tot gevolg dat de redelijkheidsnorm niet
noodzakelijk samenvalt met wat een geneesheer, op medische
gronden, als de meest redelijke beslissing zou aangeven. Ook andere,
meer persoonsgebonden, factoren kunnen de beslissing van de
patient be'invloeden.
Getracht zal worden aan te tonen dat het causaliteitsbewijs geen
onmogelijke opdracht is. Daartoe zal een onderscheid worden
gemaakt tussen behandelingen waartegen de patient zich werkelijk
had verzet en behandelingen uitgevoerd zonder , ,informed consent''.

(225) Cf. infra, nr. 82.
(226) Cf. infra, nrs. 89-92.
(227) KING, J., The law of medical malpractice, 164; SOMERVILLE, M., o.c., McGill L.J.,
1981, 797; zie b.v. Sard v. Hardy, 379 A. 2d 1014 (C. App. Maryland, 1977).

345

1. Behandelingen tegen de wil in van de patient
82. Het komt regelmatig voor dat een patient aan zijn geneesheer
vraagt een bepaalde behandeling of behandelingsmethode wei of
juist niet toe te passen. Gaat de arts hiermee akkoord, dan dient hij
deze contractuele verbintenis nate Ieven. Het uitvoeren van een door
de patient afgewezen behandeling zou dan neerkomen op wanprestatie. In zulke gevallen is het oorzakelijk verband tussen fout en
schade niet zo moeilijk te bewijzen. De patient zal meestal goede
redenen hebben om een bepaalde behandeling te verkiezen of af te
wijzen. Die redenen kunnen voor de rechter al bepaalde vermoedens
doen rijzen. Bovendien kan de patient zich soms ook beroepen op
getuigen, b. v. familieleden, andere patienten of verpleegkundigen,
aan wie hij zijn wensen eveneens kenbaar zou hebben gemaakt(228).
Daarnaast kan het verzoek van de patient ook opgetekend zijn
geweest in het medisch dossier. In zulke omstandigheden ligt het yoor
de hand dat de patient de (afgewezen) behandeling zou hebben
geweigerd, indien hij correct ingelicht was geweest.
Zo bewijst de patient het oorzakelijk verband tussen de uitvoering
van de niet-overeengekomen behandeling (d.i. de fout) en de
opgelopen schade, wanneer de arts, in strijd met de uitdrukkelijke
afspraak om uitsluitend chloroform te gebruiken, de patient
verdooft met een rachi-inspuiting(229). Dit oorzakelijk verband is
ook bewezen wanneer de arts zonder de patiente in te lichten, de
bevalling op ,natuurlijke" (en schadeveroorzakende) wijze laat
verlopen, niettegenstaande de patiente enkel had toegestemd in een
bevalling met keizersnede(230).

2. Behandelingen uitgevoerd zonder ,informed consent"
83. Een geneesheer kan een behandeling uitvoeren waartegen de
patient zich weliswaar niet uitdrukkelijk heeft verzet, maar waarin
hij evenmin heeft toegestemd, of althans niet met kennis van zaken
heeft toegestemd. Sommige auteurs beweren dat in het
eerstgenoemde geval - een behandeling zonder de toestemming van
de patient- de aansprakelijkheid van de geneesheer vanzelf spreekt,
omdat het oorzakelijk verband tussen fout en schade dan zeker
(228) Zie b.v. Brussel, 6 januari 1951, R. W., 1950-51, 944, met conclusies Adv. Gen. VAN
en J.T., 1951, 234.
(229) Brussel, 6 januari 1951, R. W., 1950-51, 944, met gelijkluidende conclusies Adv. Gen.
VANDER PERREN en J.T., 1951, 234.
(230) Stewart v. Rudner, 84 N. W. 2d 816 (Supr. C. Michigan, 1957).

DER PERREN,
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vaststaat(231). Waarom het causaal verband hier altijd ,zeker" is,
is mij niet duidelijk. Het is immers ook in zo'n hypothese goed
mogelijk dat de patient wel had toegestemd, indien men zijn
toestemming had gevraagd. Het bewijs van het causaal verband blijft
dus ook hier vereist. Het bestaan van het causaal verband lijkt a
priori nooit echt , ,zeker'' en zal steeds in concreto moeten worden
onderzocht. Bovendien is de grens soms zeer vaag tussen een
behandeling waarin men niet heeft toegestemd en een waarin men
zonder kennis van zaken heeft toegestemd. Noch in het ene noch in
het andere geval weet men eigenlijk water precies staat te gebeuren.
Beide hypothesen kunnen dan ook samen worden behandeld.
84. De patient zal moeten aantonen dat de achtergehouden
informatie werkelijk invloed zou hebben gehad op zijn beslissing.
Die informatie moet voor hem of, in voorkomend geval, voor een
redelijke persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden als de
patient, in die mate relevant zijn geweest, dat voorlichting tot een
besluitvormingsconjlict(232) had geleid, die het ten minste aannemelijk of redelijk zou maken, dat hij de behandeling zou hebben
geweigerd. Telkens zal de rechter dit aan de hand van de feitelijke
omstandigheden moeten nagaan. Wel kan hie et nunc een licht
worden geworpen op criteria waarmee de rechter in casu rekening
kan houden.
-

Het vitale karakter van de behandeling

85. Is een ziekte levensbedreigend en bestaat er een vrij efficiente
behandeling tegen, dan lijkt het in principe redelijk dat een patient
in die behandeling had toegestemd, zelfs indien de geneesheer hem
ruimere informatie had verschaft. Een vonnis uit de Canadese
rechtspraak kan dit illustreren. Een patient leed waarschijnlijk aan
een alveolairejibrosis. Om een zekerheidsdiagnose te kunnen stellen,
werd hem voorgesteld een longbiopsie uit te voeren. De internist
verwittigde de patient niet over het daarmee gepaard gaande risico
op beschadiging van de milt, een risico dat zich voordeed. De eis tot
schadevergoeding werd door de rechter afgewezen, bij gebrek aan
bewezen oorzakelijk verband tussen fout en schade. De
waarschijnlijkheidsdiagnose wees immers op een in casu
(231) FAGNART, J.-L., o.c., J.T., 1974, 301; in dezelfde zin: VANDENBERGHE, H., o.c., in
Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, 129; zie ook KRUITHOF, R., o.c., VI. T. Gez., 1983,
185-186.
(232) In Duitsland spreekt men van een ,Entscheidungskonflikt"; cf. BGH, 7 februari 1984,
N.J. W., 1984, 1397, noot DEUTSCH, E.

347

levensbedreigende ziekte. Bovendien bestond het alternatief voor de
biopsie in de , ,blinde'' toediening van een stero'identherapie, wat ook
ernstige gevaren met zich zou meebrengen. Geen redelijke persoon
zou in die omstandigheden het onderzoek hebben geweigerd, zo
oordeelde de rechtbank(233).
86. Vereist de ziekte, daarentegen, geen onmiddellijk medisch
ingrijpen of is er geen doeltreffende behandeling aanwezig, dan kan,
in voorkomend geval, gemakkelijker worden aanvaard dat de
patient, na behoorlijk te zijn voorgelicht, de behandeling zou hebben
geweigerd of althans zou hebben uitgesteld. Dit lijkt ook redelijk,
nu een patient minder geneigd zal zijn een risicovolle ingreep te
ondergaan die ofwel niet dreigend ofwel niet volkomen doeltreffend
blijkt te zijn. De patient kan b.v. de ingreep enige tijd uitstellen om
een ,second opinion" te horen of na te gaan of er geen
behandelingsalternatieven zijn(234).
De zojuist geformuleerde beginselen komen duidelijk, doch niet
uitsluitend(235), tot uiting in niet-vitale behandelingen zoals
esthetische chirurgie en medische experimenten. Ben patiente gaf
haar toestemming voor een mammaplastiek of in casu een operatie
ter verkleining van de borsten. De geneesheer had haar in het
algemeen voorgelicht omtrent de kleine littekens die zouden
resulteren uit de gemaakte insnede. Het resultaat van de ingreep was
teleurstellend: grove littekens ontsierden de borsten, de borsten
waren vormloos, de tepels waren te hoog geplaatst en naar binnen
gekeerd. Indien deze relevante risico's haar waren medegedeeld, dan
zou de patiente de ingreep hebben geweigerd, zeker nude ingreepmede gelet op haar leeftijd- niet zo belangrijk was. ,Although she
felt she would gain some cosmetic and psychological benefits from
smaller breasts, including some relief from pain, this was not of
major importance to her. Her wish to have it was not strong. After
(233) Stamos v. Davies, 21 D.L.R. (4th) 507 (Ontario High Court of Justice, 1985); alveolaire
fibrosis is een woekering van bindweefsel m.b.t. de longblaasjes; een biopsie is een onderzoek
van weefsel dat uit een levend organisme is verwijderd; een steroiden-therapie is een behandeling met scheikundige aan cholesterol verwante stoffen; zie ook BGH, 10 juli 1979, VersR.,
1979, 1012.
(234) Zie Rb. Brussel, 6 september 1989, VI. T. Gez., 1991, 277, noot VANSWEEVELT, T.;
vgl. Luik, 23 april 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10.294 en 10.351, noot DALCQ, R.O.; cassatievoorziening tegen dit arrest werd verworpen door Cass., 8 oktober 1981, R.G.A.R., 1983,
nr. 10.590, noot.
(235) Zo werd het causaliteitsbewijs tussen het informatieverzuim m.b.t. een niet-vitale
carotis-angiografie en de veroorzaakte schade aanvaard in OLG Miinchen, 28 oktober 1981,
N.J. W., 1983, 2642; een carotis-angiograjie is een rontgencontrastonderzoek van de halsslagader.
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all, she did live most of her life with her large breasts and managed
quite we11"(236). Het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het
informatieverzuim en de schade leidde aldus tot de aansprakelijkheid
van de chirurg.
Oak inzake medische experimenten kan het oorzakelijk verband
tussen een informatieverzuim en de schade makkelijker worden
aanvaard. De (verzwegen) risico's zijn doorgaans aanzienlijk en de
doeltreffendheid van de -experimentele behandeling is vaak
ongekend.
-

De frequentie en de ernst van het risico

87. Naast en in samenhang met het vitale karakter van de
behandeling speelt de frequentie en de ernst van de risico's een
belangrijke rol in de vraag of de patient dan wei een redelijke patient,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, na voorlichting in de
behandeling zou hebben toegestemd. Naarmate de risicofrequentie
hager ligt en de risico's ernstiger zijn wordt het aannemelijker dat
de patient de ingreep zou hebben geweigerd. Zo werd de geneesheer
aansprakelijk gesteld wegens het niet-mededelen van het relevant
risico op een heupverlamming bij het behandelen van een
heupontwrichting(237) of het risico op gezichtsverlamming bij een
ooroperatie(23 8).
Gaat het daarentegen om niet zo vaak voorkomende of weinig
ernstige risico's dan is het weinig waarschijnlijk dat de voorlichting
beslissend zou zijn geweest in de oordeelsvorming van een redelijke
patient. Zo onderwierp een patiente zich aan een hysterectomie of
baarmoederverwijdering, zonder dat zij werd ingelicht over het risico
op de vorming van een fistula vesicovaginalis. De risicofrequentie
bedroeg 0,50fo, terwijl deze complicatie achteraf door een ingreep
ongedaan kon worden gemaakt. In die omstandigheden oordeelde de
rechter dat een redelijke patiente oak zou hebben ingestemd, indien
zij vooraf ingelicht was geweest(239).

(236) White v. Turner, 120 D.L.R. (3d) 269 (Ontario High Court of Justice, 1981), bevestigd
in beroep, 12 D.L.R. (4th) 319 (Ontario Court of Appeal, 1982).
(237) Cass. fr., 19 april 1988, D., 1988, I.R., 125 en J.C.P., 1988, IV, 221.
(238) Versailles, 8 juli 1987, D., 1987, I.R., 224, verwijzingshof na Cass., 11 februari 1987,
Gaz. Pal., 21-22 mei 1986, 14, nootF.C. enJ.C.P., 1987, II, nr. 20.775, noot DORSNER-DOLIVET, A., vernietigt Parijs, 17 november 1983, J.C.P., 1985, II, nr. 20.406, noot DoRSNERDOLIVET, A.
(239) LaCaze v. Collier, 434 So. 2d 1039 (Supr. C. Louisiana, 1983); eenfistula vesicovaginalis is een abnormale verbinding tussen de blaas en de schede.
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-

De behandelingsalternatieven

88. Van groot belang voor de besluitvorming van de patient zijn de
eventuele behandelingsalternatieven voor de voorgestelde
ingreep. Komen deze behandelingen werkelijk als alternatieven in
aanmerking(240), dan kan informatieverstrekking de patient in
menig geval tot een andere beslissing brengen, zeker indien aan het
behandelingsalternatief, bij een redelijke efficientie, minder risico's
verbonden zijn. Een mooi voorbeeld van deze regel biedt een arrest
van een Canadees Hof van Beroep: een patient leed aan hernia van
een halswervelschijf waarvoor de neurochirurg een operatieve
ingreep aanraadde. Een aan deze ingreep verbonden risico deed zich
voor, namelijk een (tijdelijke) verlamming. De chirurg werd evenwel
verweten een behandelingsalternatiefte hebben verzwegen: naast een
conservatieve behandeling was het ook mogelijk dat de
gezondheidstoestand van de patient binnen enkele maanden vanzelf
zou verbeteren. Ret niet-operatief ingrijpen zou hoogstens de pijn
hebben bestendigd, terwijl een chirurgische ingreep in de toekomst
tot de mogelijkheden bleef behoren. Zeker nu er een redelijke kans
was dat de pijn vanzelf en/ of door conservatieve behandeling zou
verdwijnen, komt het redelijk voor dat een normale patient de
voorkeur zou geven aan minder gevaarlijke behandelingsalternatieven, alvorens toe te stemmen in een risicovolle ingreep(241).
Opdat de patient in het causaliteitsbewijs zou slagen, is het uiteraard
noodzakelijk dat de voorgenomen behandeling werkelijk een
alternatief uitmaakte t.o. v. de voorgenomen behandeling. Is het zgn.
,behandelingsalternatief" minder aangewezen, dan kan de
geneesheer geen fout worden verweten er niet te hebben over gerept.
-

Bijzondere omstandigheden eigen aan de patient

89. Zowel de ,subjectieve" als de ,objectieve" causaliteitstheorie
houden, weliswaar in verschillende mate, rekening met de bijzondere
omstandigheden waarin de individuele patient zich bevond(242). Dit
criterium kan een doorslaggevende rol spelen in de vraag of de
patient, na behoorlijke voorlichting, in de behandeling zou hebben
toegestemd. Deze omstandigheden kunnen uiteraard zeer verschei(240) Zie daarover supra, nrs. 41 e.v.
(241) Haughian v. Paine [1987] 4 Western Weekly Reports 97 (Saskatschewan Court of
Appeal, 1987); met hernia van de halswervelschijf bedoelt men de uitpuiling van de weke kern
van een tussenwervelschijf door een defect in de straffe buitenring van de tussenwervelschijf;
de klachten ontstaan door druk van de uitpuiling op een aldaar uit het ruggemerg tredende
zenuw.
(242) Cf. supra, nr. 81.
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den van aard zijn. Telkens zal de rechter moeten nagaan of zij voor
de patient dan wei voor een redelijke patient enige invloed zouden
hebben uitgeoefend op diens oordeelsvorming. Als bijzondere
omstandigheid eigen aan de patient kan gedacht worden aan de
leeftijd van de patient, zijn beroep, zijn filosofische of godsdienstige
overtuiging, enz. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het
niet-rekening houden met deze factoren slechts een fout indien de
geneesheer deze omstandigheden kende of behoorde te kennen(243).
90. In de eerste plaats kan de leejtijd van de patient een belangrijke
invloed uitoefenen op het bewijs of de patient, na voorlichting, de
ingreep zou hebben geweigerd. Het is b.v. bekend dat bejaarde
patienten hogere mortaliteitsrisico's lopen bij operatieve ingrepen(244). Het kan dan ook, in voorkomend geval, als redelijk
voorkomen dat een bejaarde patient liever de ongemakken van zijn
ziekte erbij neemt, dan een risicovolle operatie te ondergaan die hem
zijn Ieven kan kosten. Zo is het b. v. niet denkbeeldig dat een bejaarde
patient de voorkeur geeft aan een verminderd gezichtsvermogen, dan
een belastende oogoperatie te ondergaan, indien hij over de
operatierisico's wordt voorgelicht.
91. Ook de projessionele of meer algemeen de economischjinanciete situatie van de patient kan een relevante aanwijzing zijn
dat de patient eerder niet dan wei zijn toestemming in de ingreep zou
hebben gegeven. Bepaalde organen of lichaamsdelen kunnen immers
onontbeerlijk zijn om een bepaalde (professionele) activiteit te
kunnen uitoefenen. Verzwijgt de geneesheer relevante risico's die de
kwaliteit van deze lichaamsdelen kunnen aantasten, dan begaat hij
een fout. Meer nog, de rechter kan dan in aile redelijkheid besluiten
dat het behoud van deze lichaamsdelen belangrijker was dan het
vooropgestelde nut van de ingreep, en dat de patient derhalve de
ingreep zou hebben geweigerd. Denken we hier b.v. maar aan een
zanger of een secretaresse die een strumectomie of een operatieve
verwijdering van een schildkliervergroting moet ondergaan(245).
Het is zeer aannemelijk dat deze personen zo'n operatie zouden
weigeren, indien de geneesheer hen zou wijzen op het relevante risico
van een stembandverlamming.
(243) Cf. supra, nr. 67.
(244) Zie b.v. RocHER, A., et at., ,Hartchirurgie bij patienten van 70 jaar en onder", T.
Gen., 1987, 783-789; CLAEYS, D. en KERMANS, G., ,Colonchirurgie bij de (hoog)bejaarde
patient", T. Gen., 1987, 791-797.
(245) Zie b.v. OLG Karlsruhe, 1 oktober 1965, N.J. W., 1966, 399.
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92. In voorkomend geval kunnen ook de jilosojische of religieuze
overtuigingen van de patient een rol spelen in het beslissingsproces
van de betrokkene. Afhankelijk van de beleden godsdienst kan de
patient zich verzetten tegen een operatieve ingreep, een
bloedtransfusie, een ingreep met risico's op invaliditeit, enz. Heeft
de geneesheer een relevant risico verzwegen, dan zal de patient
moeten aantonen dat hij of een redelijke patient, met dezelfde
overtuigingen, de ingreep, na voorlichting zou hebben geweigerd. Zo
werd bij een patiente een lymphogranulomatis als diagnose gesteld.
De geneesheer bestreed deze ziekte met een bestralingstherapie. Over
het risico dat zich daarbij voordeed, namelijk een dwarslaesie, had
de arts vooraf met geen woord gerept. De patiente kon de rechters
overtuigen dat zij niet in die therapie zou hebben ingestemd, indien
de geneesheer haar over dit risico had ingelicht. Als streng
praktizerende religieuze meende zij immers dat de levensverwachting
van de mens niet door de medische wetenschap maar door God wordt
bepaald. Zelfs indien de ziekte na afzienbare tijd levensbedreigend
zou worden, dan nog zou zij eerder de behandeling weigeren, dan
haar Ieven in een rolstoel te moeten doorbrengen als gevolg van een
verwezenlij kt risico(246).
§ 4. De toestemming en de theorie van bet kansverlies

93. Uit het voorgaande blijkt dat het voor een rechter vaak geen
sinecure is om te oordelen of een patient, behoorlijk voorgelicht, de
ingreep zou hebben geweigerd. A posteriori zal de patient dit allicht
verdedigen. De arts zal, daarentegen, aanvoeren dat de ingreep
noodzakelijk was en dat de patient of een redelijke patient zeker niet
zou hebben geweigerd. Bovendien is het ook mogelijk dat een
,redelijke" beslissing niet zomaar voor de hand ligt en dat in een
bepaalde situatie verscheidene beslissingen als ,redelijk" kunnen
voorkomen(247). De rechter kan dan voor een dilemma staan: hij
erkent de noodzaak van de ingreep maar vindt het niet irrationeel
en evenmin denkbeeldig dat de patient deze zou hebben geweigerd.
In elk geval werd de patient de mogelijkheid ontnomen om met
(246) OLG Frankfurt, 30 oktober 1986, VersR., 1988, 57; een lymphogranulomatosis is de
naam voor verschillende aandoeningen van het lymfatisch weefsel in klieren, milt en lever, die
met ontsteking of celwoekering gepaard gaan; een dwarslaesie is een onderbreking van de
prikkelgeleiding op een bepaald niveau van het ruggemerg tengevolge van een ongeval of
ziekteproces; het verzorgingsgebied van de ruggemergzenuwen onder het vlak van de dwarslaesie is beiderzijds verlamd en gevoelloos.
(247) ROBERTSON, G., ,Overcoming the causation hurdle in informed consent cases: the
principle in McGhee v. N.C.B.", U. W. Ont. L. Rev., 1984, 77.
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kennis van zaken de ingreep te weigeren of erin toe te stemmen.
Weinu, in zo'n gevai kan de rechter een beroep doen op de theorie
van de schade wegens verlies van een kans(248). De schade die de
patient heeft geieden bestaat dan niet in de gevoigen van de verwezenlijkte risico's, maar wei in het verlies van de kans om met kennis van
zaken omtrent de risico's, de behandelingsalternatieven, het raadpiegen van een andere arts voor een ,second opinion", of de gevoigen
van de ingreep, een besiuit te nemen. Tussen het informatieverzuim
en deze schade bestaat dan, in voorkomend gevai, wei een oorzakelijk verband(249).
Opdat deze theorie kan worden toegepast moet de verloren kans wei
reeel zijn geweest. De schadevergoeding wegens dit kansverlies kan
enkei bestaan uit een deei van de vergoeding die de schade wegens
de niet-genezing of de niet-overleving, zou dekken. Deze theorie lijkt
m.i. zeer geschikt om in deze probiematiek te worden toegepast. De
geneesheer wordt niet tot de vergoeding van de niet-genezing of de
niet-overleving veroordeeid, omdat er twijfei heerst omtrent het
oorzakelijk verband tussen het informatieverzuim en de genoemde
schade. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de patient niet de
mogelijkheid werd geboden om oordeeikundig over zijn fysieke
integriteit te beslissen. Door het verlies van deze kans lijdt de patient
in menig gevai schade.
94. De theorie van het kansverlies wordt m.b.t. de toestemmingsprobiematiek trouwens toegepast door de rechtspraak. Een voorbeeid hiervan is een Frans cassatiearrest van 5 november 1974. De
linkerhand van een patient was aangetast door de contractuur van
Dupuytren. De patient liet zich overhaien tot een operatie, doch werd
niet gei:nformeerd over de eventuele risico's. Na de operatie was de
linkerhand er nog veel erger aan toe en kon de patient zijn vingers
haast niet meer buigen. Door de patient niet voor te lichten omtrent
de operatierisico's had de geneesheer hem de kans ontnomen de
ingreep te weigeren en de daaruit voigende schade te voorkomen.
(248) Krachtens deze theorie komt ook het verlies van een kans (op genezing of overleving),
voor vergoeding in aanmerking wanneer de kans reeel is. Cf. RoNSE, J., eta!., Schade en
schadeloosstelling, I, A.P.R., Story-Scientia, 1984, nrs. 103-118; DIRIX, E., Het begrip
schade, R.A.R., Maklu, 1984, nrs. 121-122; VANSWEEVELT, T., ,Schade wegens verlies van
een kans", (noot onder Cass., 19 januari 1984), R.G.A.R., 1986, 11.084.
(249) CHABAS, F., noot bij Rouen, 17 december 1970, Rev. Trim. Dr. Civ., 1971, 863; id.,
noot onder Cass. fr., 11 februari 1986, Gaz. Pal., 21-22 mei 1986, 15; zie ook VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R. W., 1986-87, 2428; SOMERVILLE, M., o.c., McGil/L.J., 1981,798 en 807;
ROBERTSON, G., o.c., U. W. Ont. L. Rev., 1984, 90; vgl. JONES, M., ,Doctor knows best?",
L.Q.R., 1984, 358.
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Aldus kon de arts daarvoor aansprakelijk worden gesteld: ,( ... ) Ia
Cour d'appel a bien constate que cette aggravation provenait de
I' operation et qu'elle a pu des lors estimer qu'en n'informant pas M.
des risques de !'operation, L. l'avait prive d'une chance d'eviter le
prejudice qu'il a subi"(250).

HOOFDSTUK

IV.

UITZONDERINGEN OP HET GE'iNFORMEERDE
TOESTEMMINGSVEREISTE

95. In principe dient de geneesheer steeds te beschikken over de
ge'informeerde toestemming van de patient, alvorens een ingreep aan
te vatten. Deze regel lijdt echter uitzondering wanneer specifieke
omstandigheden of de wil van de patient voorlichting onmogelijk of
niet wenselijk maken. In deze beperkte gevallen erkent het recht dat
de toestemmings- en informatievereisten kunnen worden gewijzigd.
De geneesheer wordt dan ontheven van de plicht de patient te informeren en/of zijn toestemming te verkrijgen. In dit artikel worden
vier uitzonderingen op de ,informed consent" -regel onderscheiden:
de wettelijke uitzonderingen ingegeven door het algemeen belang
(§ 1), de noodsituatie (§ 2), de afstand van het recht op ,informed
consent" (§ 3), en de therapeutische exceptie (§ 4).
§ 1. De wettelijke uitzonderingen ter beveiliging van bet algemeen
belang
96. Zoals reeds eerder werd aangestipt(251) is het zelfbeschikkingsrecht niet absoluut. Het individu functioneert in een samenleving. Dit brengt met zich dat ook rekening moet worden gehouden
met de belangen van de medeburgers(252). De wetgever moet dan de
belangen van het individu tegen het algemeen belang afwegen.
De inperking van het zelfbeschikkingsrecht kan in de eerste plaats

(250) Cass. fr., 5 november 1974, Bull. civ., 1974, I, nr. 292, p. 250 en J. C.P., 1974, IV, 417;
de contractuur van Dupuytren is een flexiecontractuur (of een gedwongen gebogen stand van
bet gewricbt) van een of meer vingers tengevolge van de langzame scbrompeling van verdikte
del en van bet peesblad van de band palm; zie ook Cass. fr., 7 februari 1990, Resp. civ. et ass.,
mei 1990, p. 10, nr. 162, D., 1990, I.R., 61 en J.C.P., 1990, IV, 133; zie ook Rb. Kortrijk,
3 januari 1989, R. W., 1988-89, 1171, noot.
(251) Cf. supra, nr. 1.
(252) ROSCAM ABBING, H., o.c., Acta Hosp., 1983, nr. 2, p. 8.
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een rechtvaardiging vinden in redenen van openbare veiligheid. Zo
is b.v. de autobestuurder die wordt verdacht van dronkenschap of
alcoholintoxicatie verplicht een bloedproef te ondergaan(253). Voor
de uitvoering van die bloedproef is het niet vereist dat de persoon
op wie zij uitgevoerd wordt, zijn toestemming geeft(254).
Daarnaast kan een door de Procureur des Konings gelaste arts
medische vaststellingen doen omtrent de staat van dronkenschap van
de op heterdaad betrapte dader van een misdaad of wanbedrijf(255).
In het raam van de voorlopige hechtenis kan, zonder toestemming
van de betrokkene, een onderzoek aan het lichaam worden bevolen
door de Raadkamer, de Kamer van lnbeschuldigingstelling of door
de Recht bank of het Hof die van de misdaad of het wanbedrijf kennis
nemen(256).
97. De volksgezondheid of de veiligheid van derden kunnen
eveneens een reden zijn om de vrijheid van het individu aan banden
te leggen. Wanneer er een bijzonder gevaar bestaat voor verspreiding
van een overdraagbare ziekte kan de patient die lijdt aan een
geslachts- of een quarantainable ziekte onder dwang in een
ziekenhuis worden opgenomen en behandeld. Zijn toestemming
wordt dus niet vereist.
'
Krachtens de Besluitwet van 24 januari 1945 betreffende de profylaxe
der geslachtsziekten(257) kan de persoon die lijdt aan een
geslachtsziekte(258) en een bijzonder gevaar voor verspreiding van
de besmetting oplevert, op bevel van de gezondheidsinspecteur
opgenomen worden in een ziekenhuis. Bij verzet tegen dit bevel, kan
de rechter de opneming in een verplegingsinrichting bevelen.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 1 maart 1971 betreffende de
profylaxe tegen overdraagbare ziekten(259) kunnen patienten
lijdende aan quarantainable ziekten door de gezondheidsinspecteur
of de burgemeester in een ziekenhuis worden afgezonderd om aldaar
te worden onderzocht. Een toestemming van de patient wordt hier
evenmin vereist.
(253) Art. 34 Wegverkeerswet; zie hierover ook VERSTRAETEN, R., ,Toestemming en weigering van de bloedproef in verkeerszaken", Jura Fa/c., 1982-83, 361, nr. 16.
(254) Vereist is enkel dat hij zich niet verzet, cf. Cass., 21 juni 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1273
en Pas., 1989, I, 1163.
(255) Art. 44bis, § 1 Sv.
(256) Art. 90bis Sv.
(257) B.S., 26 januari 1945.
(258) Meer bepaald syfilis, gonorroe, ulcus molle en Nicolas-Favre-ziekte.
(259) B.S., 23 april 1971.
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§ 2. De noodsituatie
98. Een haast universeel erkende uitzondering op de informatie- en
toestemmingsvereiste is het bestaan van een noodtoestand(260). De
regel van de noodtoestand kan als volgt worden omschreven: een
geneesheer die in de onmogelijkheid verkeert de toestemming van de
patient of zijn wettelijke vertegenwoordiger te verkrijgen, mag overgaan tot een noodzakelijke medische ingreep, zonder zijn aansprakelijkheid in het gedrang te brengen. Niettegenstaande de geneesheer
hier op het eerste gezicht een fout begaat door te handelen zonder
de toestemming van de patient, ontloopt hij zijn aansprakelijkheid,
omdat hij zich kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond(261),
namelijk de noodsituatie. De inbreuk op een welbepaalde norm
wordt geoorloofd omdat in een noodsituatie een lager rechtsgoed
voor een hager wordt opgeofferd(262). In casu heeft in een medische noodsituatie de verzorgingsverplichting de voorrang boven het
toestemmingsvereiste. De geneesheer zou zich trouwens schuldig
maken aan een strafrechtelijk misdrijf, indien hij zou verzuimen hulp
te verlenen aan iemand die in groat gevaar verkeert(263).

99. De kernvraag is nu hoe een geneesheer kan uitmaken of hij met

(260) DALCQ, R.O., Traite, I, p. 382, nr. 1085; DIERKENS, R., Lichaam en lijk, 47; RYCKMANS, X. enMEERT-VANDEPUT, R., o.c., I, nrs. 574-575; KRUITHOF, R., o.c., VI. T. Gez.,
1983, 187; voor Frankrijk: ARRIGHI DE CASANOVA, E., La responsabilite medicate, nr. 94,
p. 167; MAZEAUD, H. en L. en TUNC, A., Traite, I, 590; MEMETEAU, G. en MELENNEC, L.,
o.c., 41; voor Engeland: KNIGHT, B., o.c., 34; MARTIN, C., Law relating to medica/practice,
295; voor Duitsland: KERN, B. en LAUFS, A., o.c., 25; voor Nederland: DEKKERS, A., o.c.,
60-61; LEENEN, H., o.c., 156; voor de U.S.A.: PROSSER and KEETON, On the law of torts,
117; LUDLAM, J., Informed consent, 37; zie over de noodsituatie bij ,extended operations",
supra nrs. 18 e.v.
(261) Art. 70-71 Sw. en 416-417 Sw.; zie in het algemeen VANHOUDT, C. en CALEWAERT,
W., Belgisch strajrecht, II, Gent, Story-Scientia, 1976, 392 e.v.; TRoussE, P .-E., Droit penal,
I, in Les Novelles, Brusse], Larcier, 1956, nr. 2444, p. 384; DUPONT, L. en VERSTRAETEN,
R., Handboek Belgisch strajrecht, Leuven, Acco, 1990, nr. 343.
(262) Zie FoRIERS, P., De l'etat de necessite en droit penal, Brussel, Bruylant, 1951, nr. 9,
p. 7-8; CONSTANT, J., ,L'etat de necessite en droit penal beige", in Rapports belges au VIlle
Congres international de droit compare, Brussel, 1970, 767, nr. 9; VANDENBERGHE, H., et
al., o.c., T.P.R., 1980, p. 1206, nr. 54; CORNELIS, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., ,Les 'faits
justificatifs' dans le droit beige de Ia responsabilite aquilienne", in In memoriam Jean
Limpens, Antwerpen, Kluwer, 1987, 278-279.
(263) Art. 422bis Sw.; zie daarover o.a. DuJARDIN, J., ,La jurisprudence et !'abstention de
porter secours", R.D.P., 1983, 955; DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strajrecht,
Gent, Story-Scientia, 1984, 102; ANRYS, H., L 'abstention coupable de secours. La requisition
et /'aide medicate urgente, Braine-1' Alleud, 1969, 17; VAN DEN BERGHE, G., ,La responsabilite medicale dans le cas du defaut d'assistance a une personne en peril", J. T., 1952, 552-553.
Dit is trouwens ook een deontologische verplichting, daar artikel 6 Code van Geneeskundige
Plichtenleer bepaalt: ,Elke geneesheer moet, ongeacht zijn functie of specialiteit, onverwijld
hulp bieden aan een zieke die in onmiddellijk gevaar verkeert".
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een noodsituatie wordt geconfronteerd. Het antwoord op deze vraag
zal ongetwijfeld mede afhangen van de feitelijke omstandigheden
eigen aan elke zaak. Het lijkt evenwel noodzakelijk om meer concrete
richtlijnen uit te werken.
Om dit vraagstuk voldoende genuanceerd te benaderen, is het
belangrijk te weten welke belangen op het spel staan. Aan de ene kant
heeft men het recht op fysieke integriteit van elke individuele patient
en het daaruit afgeleide ,informed consent" -beginsel. Dit betekent
o.m. dat een patient in principe geen behandeling kan worden
opgedrongen. Aan de andere kant staat het maatschappelijk belang
om de gezondheid van de burgers te waarborgen(264). Tussen beide
belangen moet naar een evenwicht worden gestreefd.
100. Enerzijds zou men het begrip ,noodtoestand" strikt kunnen
interpreteren. In deze gedachtengang bestaat er slechts een noodsituatie wanneer de patient in levensgevaar verkeert of wanneer hij
een belangrij k orgaan zou verliezen zonder de medische ingreep(265).
Het lijkt echter niet zinvol het begrip ,noodtoestand" te beperken
tot levensbedreigende situaties. De belangen van de patient worden
hiermee onvoldoende gediend. Ook de kwaliteit van het leven is
relevant. De schade zonder medisch ingrijpen kan immers zeer groot
maar niet levensbedreigend zijn. Het is dan niet wenselijk de geneesheer een handelingsverbod op te leggen.
Anderzijds kan men zich zeer soepel opstellen en eisen dat de ingreep
enkel aangewezen of in het belang van de patient zou zijn(266). Zo'n
opvatting zou echter het begrip , ,noodtoestand'' nagenoeg uithollen.
Het uitvoeren van een ingreep die niet dringend geboden is op een
bewusteloze patient zou al te zeer het recht op fysieke integriteit
geweld aandoen, zonde dat daar een substantiele gezondheidsbevordering tegenover staat. Aan het begrip ,noodtoestand" kan
wellicht het best een derde betekenis worden gegeven. Het lijkt aangewezen zich te orienteren op de interpretatie van het strafrechtelijk
begrip , ,noodtoestand''. Opdat de noodtoestand als strafrechtelijke
rechtvaardigingsgrond in aanmerking zou komen, moeten vier voor-

(264) Vgl. MEISEL, A., ,The 'exceptions' to the informed consent doctrine: striking a balance
between competing values in medical decisionmaking", Wis. L. Rev., 1979, (413), 435-436.
(265) Zie DoRSNER, A. en ScEMAMA, A., o.c., Gaz. Pal., 1977, 2, 434; ARRIGHI DE
CASANOVA, E., La responsabi/ite medicale, nr. 87, p. 157.
(266) Vgl. MARTIN, C., Law relating to medical practice, 295.
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waarden vervuld zijn(267). Degene die zich op noodtoestand beroept
moet bewijzen dat een lager rechtsgoed of rechtsbelang moest worden gekrenkt (a) om een ernstige en onmiddellijke dreigende aantasting van een hoger reQ_htsgoed of rechtsbelang te voorkomen (b),
zonder dat er een verplichting bestond om zich aan het dreigend
kwaad bloot te stellen (c) of er een andere mogelijkheid was om het
kwaad te vermijden (d).
De recente Amerikaanse rechtspraak(268) sluit hierbij aan door de
,noodtoestand" te bepalen aan de hand van een kerncriterium: de
dreiging van onmiddellijke en ernstige schade.
De ,noodsituatie" dekt m.a.w. niet aileen het levensgevaar maar
ook de gezondheid van de patient wanneer die in onmiddellijk gevaar
verkeert. De geneesheer zou echter niet mogen optreden wanneer de
behandeling enkel aangewezen is maar uitstel de risico's niet zou
verl;wgen. Met dit criterium wordt een evenwicht bereikt tussen beide
bovengenoemde belangen: het Ieven of de in onmiddellijk gevaar
verkerende gezondheid van de patient wordt gewaarborgd (maatschappelijk en individueel belang), terwijl dit criterium slechts in
beperkte mate afbreuk doet aan het individueel zelfbeschikkingsrecht(269).
§ 3. Afstand van het recht op ,informed consent"
101. Een uitzondering op de medische informatieverplichting
waaraan - zowel in de Belgische als in de buitenlandse rechtspraak
en rechtsleer - merkwaardig weinig aandacht wordt besteed, is de
zgn. ,waiver" of, wat ik in het Nederlands zou willen noemen, de
afstand van het recht op ge!nformeerde toestemming door de patient.
In de praktijk komt het immers voor dat een patient niet wenst te
worden belast met informatie over zijn gezondheidstoestand of over
de voorgenomen ingreep. De patient legt dan a.h.w. zijn lot in de
handen van de arts en draagt hem op datgene te doen wat hem het
beste lijkt.
(267) TROUSSE, P.-E., o.c., in Les Novel/es, !, nrs. 2714-2720ter; CONSTANT, J., o.c.,
Rapports belges, 768-773; VANHOUDT, C. en CALEWAERT, W., Belgisch strajrecht, II,
nrs. 876-880; DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch strajrecht, 230-233; zie
ook DE NAuw, A., ,La consecration jurisprudentielle de l'etat de necessite", (noot onder
Cass., 13 mei 1987), R.C.J.B., 1989, 600-607; vgl. WERY, P., ,L'etat de necessite et !'elision
de Ia faute aquilienne et de la faute contractuelle", Rev. Reg. Dr., 1987, 110 en 113.
(268) Zie b.v. Canterbury v. Spence, 464 F. 2d 772, i.h.b. 788 (U.S., C. App. Columbia
Circuit, 1972).
(269) Zie over het zelfbeschikkingsrecht, supra, nr. 1.
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Opgemerkt moet worden dat de afstand van het recht op
gei:nformeerde toestemming een eenduidig begrip is. Deze afstand
kan in feite immers slaan op twee verschillende situaties: enerzijds
kan de patient afstand doen van het recht op injormatie of van
bepaalde informatie, en anderzijds kan hij nog verder gaan en afzien
van het recht te beslissen over zijn fysieke integriteit(270). In het
eerstgenoemde geval beslist de patient nog zelf over de vraag of hij
de ingreep wil ondergaan, terwijl hij in de tweede situatie die
beslissing aan de arts overlaat.
Men kan zich afvragen of de afstand van zulke persoonlijkheidsrechten wel geoorloofd is, en, zo ja, welke voorwaarden daartoe
vervuld moeten zijn, en tenslotte wie de bewijslast ter zake draagt.
A.

GEOORLOOFDHEID

102. De ,afstand van een recht" kan worden omschreven als een
rechtshandeling, voortvloeiend uit een eenzijdige wilsuiting, die erop
gericht is een recht dat men bezit, prijs te geven(271).
De rechthebbende geeft m.a.w. door zijn enkele wil te kennen dat
hij zijn recht niet wenst uit te oefenen. In het Belgische algemene
verbintenissenrecht is deze rechtsfiguur stilaan goed ingeburgerd(272). De vraag rijst echter of een patient ook afstand kan doen
van een recht voortvloeiend uit zijn persoonlijkheidsrecht op fysieke
integriteit. Verzet de notie ,persoonlijkheidsrecht" er zich niet tegen
dat van een zo inherent aan de persoon verbonden recht afstand kan
worden gedaan? Ondermijnt deze rechtsafstand niet de
doelstellingen van de ,informed consent" -doctrine, omdat zonder
informatie de patient in principe geen verantwoorde beslissing kan
nemen? De Engelse auteur A. SAMUELS, lijkt daarom een afstand
van het recht op ,informed consent" als ongeoorloofd te
beschouwen: ,The patient who simply says 'Yes doctor, do as you
please, I trust in you' cannot be said to be given consent"(273). Ook
(270) MEISEL, A., [.c., 456; in dezelfde zin: PRESIDENT'S COMMISSION, Making health care

decisions, 94.
(271) VAN OMMESLAGHE, P ., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980,
p. 736-737, nr. 3; AAFTINK, H., ,Rechtsverwerking en afstand vanrecht", T.P.R., 1980, 795;
BocKEN, H., ,Verslag Afdeling Privaatrecht Vereniging Vergelijkende studie Recht Belgie en
Nederland", R. W., 1979-80, 1569-1572; DIRIX, E. en VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W., 1980-81,
2441; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 506; recent: HEENEN, J., ,A propos de !'extinction
d'un droit subjectif par suite du comportement de son titulaire", (noot onder Cass., 17 mei
1990), R.C..J.B., 1990, p. 606-607, nrs. 15-16.
(272) Zie de referenties in de vorige voetnoot.
(273) SAMUELS, A., ,What the doctor must tell the patient", Med. Sci. Law, 1982, (41), 44.
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de Canadese auteur L. PoTVIN meent dat een patient niet kan
weigeren ge'informeerd te worden omdat , ,une renonciation anticipee
a un droit aussi fondamental que celui a!'information est contraire
a l'ordre public"(274).
Nochtans is de afstand van het recht op ,informed consent" in strijd
noch met het recht op fysieke integriteit, noch met de doelstellingen
van de ,informed consent" -theorie. Het uit het recht op fysieke
integriteit voortvloeiende zelfbeschikkingsrecht(275) is immers zoals de term het zelf al aanduidt - een recht en geen
verplichting(276). De patient beslist zelf of hij van zijn recht op
zelfbeschikking gebruik wil maken. Maar hem daartoe dwingen is
ongeoorloofd en ongewenst. Trouwens door af te zien van een
, ,informed consent'' oefent de patient eigenlijk - paradoxaal
genoeg - ook zijn zelfbeschikkingsrecht uit. Hij beslist welke
informatie hij (niet) wenst te vernemen en/of wie in zijn plaats (de
geneesheer of een vertrouwenspersoon) de beslissing tot de ingreep
zal nemen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft dus bij de
patient.
Dezelfde redenering geldt in feite t.a.v. de ,informed consent"doctrine. Het doel van dit leerstuk is de patient de mogelijkheid te
geven om met kennis van zaken in een ingreep te kunnen
toestemmen. De patient dwingen informatie te aanhoren die hij niet
wenst of hem dwingen beslissingen te nemen die hij niet wil nemen,
is echter onverenigbaar met de menselijke waardigheid(277) en
schendt het recht op geestelijke integriteit.
In de meeste landen wordt de afstand van het recht op een
ge'informeerde toestemming dan ook aanvaard(278). Wel moet nog
worden opgemerkt dat de afstand van het recht op ,informed
consent", gelet op de specifieke aard van dit recht, steeds
(274) PoTVIN, L., L'obligation de renseignement du medecin, 72 en 75.
(275) Cf. supra, nr. 1.
(276) In dezelfde zin: KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche Aufkliirungspflicht, 118; SoMERVILLE, M., o.c., McGill L.J., 1981, 767; DEKKERS, A., o.c., 104.
(277) MEISEL, A., o.c., Wis. L. Rev., 1979, 459.
(278) Zie voor Belgie: VAN QUICKENBORNE, M., o. c., R. W., 1986-87, 2423-2424; zie ook VAN
KEERBERGEN, J., o.c., R.G.A.R., 1983, nr. 10.632, p. 2; voor Nederland: LEENEN, H.,
Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 144; DEKKERS, A., De patient en het recht op
informatie, 104; voor Duitsland: NARR, H., Arztliches Berujsrecht, 544.25; DEUTSCH, E.,
o.c., N.J. W., 1979, 1908; DEUTSCH, E. en MATTHIES, K.-H., Arzthajtungsrecht, 59; voor
Frankrijk: DORSNER, A. en SCEMAMA, A., o.c., Gaz. Pal., 1977,2, 434; BOUVIER, F., o.c.,
J.C.P., 1986, I, nr. 3249, randnurnrner 4; voor Engeland: Skegg, P., Law, ethics, and
medicine, 88-89; GRUBB, A., o.c., J. Contemp. H.L. & Pol., 1985, 108; KENNEDY, 1., o.c.,
M.L.R., 1984, 470; voor de U.S.A.: PRESIDENT'S COMMISSION, Making Health care decisions, 94-95; LUDLAM, J., Informed consent, 37.
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herroepbaar is. Komt de patient terug op een eerdere beslissing om
niet te worden ingelicht, dan moet de arts die informatie verschaffen
waarop de patient recht heeft. Aan welke geldigheidsvoorwaarden
zo'n rechtsafstand moet voldoen, is echter een delicaat en vrijwel
onontgonnen probleem.
B.

GELDIGHEIDSVOORWAARDEN

103. Opdat een rechtsafstand in medische aangelegenheden geldig
zou zijn dient m.i. aan drie voorwaarden te worden voldaan,
namelijk de afstand moet vrijwillig geschieden, hij moet reeel zijn
en betrekking hebben op therapeutische behandelingen.

1. De rechtsajstand moet vrijwillig zijn
104. Een rechtsgeldige rechtsafstand vereist een vrije wilsuiting
uitgaande van de rechthebbende(279). Dit betekent in casu
hoofdzakelijk dat de wil van de patient niet door dwaling of bedrog
mag zijn aangetast(280). Van dwaling zal er sprake zijn wanneer de
patient afstand doet van zijn recht op een gei:nformeerde
toestemming tengevolge van een verschoonbare waanvoorstelling.
Dit zal b.v. het geval zijn wanneer de geneesheer een verkeerde
voorstelling van zaken geeft - door b. v. de risico' s te minimaliseren,
de behandelingsalternatieven te verzwijgen of de slaagkansen van de
ingreep ernstig te overschatten- waardoor de patient dwaalt en geen
verdere informatie wenst.
De geneesheer pleegt bedrog wanneer hij de dwaling opzettelijk
veroorzaakt, b.v. hij misleidt de patient opdat deze zeker de ingreep
zou ondergaan. Door b.v. een zware operatie opzettelijk voor te
stellen als een eenvoudige routine-ingreep waarover de patient zich
geen zorgenmoet maken, kan de geneesheer de patient in die mate
misleiden dat deze laatste geen verdere informatie wenst.
Eventueel zou de patient ook de morele dwang als wilsgebrek kunnen
inroepen. Indien een geneesheer b.v. misbruik maakt van zijn
machtspositie t.o.v. een ernstig zieke en bedlegerige patient en hem
a.h.w. dwingt een operatie te ondergaan zonder dat de patient nog
verdere informatie durft te vragen, dan is er sprake van een
(279) Zie in het algemeen: RIGAUX, F., o.c., in Travaux de /'Association Henri Capitan!, 387;
VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., T.P.R., 1980, p. 738, nr. 3.
(280) Vgl. GIESEN, D., International medical malpractice law, 404; MEISEL, A., o.c., Wis.
L. Rev., 1979, 458.
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ongeoorloofde dwang. Het spreekt vanzelf dat in de zojuist vermelde
omstandigheden de afstand van het recht op een ge'informeerde
toestemming niet vrij geschiedt en aldus ongeldig is.

2. De rechtsafstand moet reeel zi}n
105. De patient die afstand doet van zijn recht op informatie of van
zijn recht te beslissen of van beide rechten, moet werkelijk de
bedoeling hebben van deze rechten af te zien. De rechtsafstand moet
m.a.w. reeel zijn. Wordt de rechtsafstand uitdrukkelijk geformuleerd, dan rijzen doorgaans weinig problemen. Zo'n uitdrukkelijke
wilsuiting ligt b.v. voor wanneer een patient tijdens het
informatiegesprek met de arts uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij
de (eventueel onrustverwekkende) informatie niet (verder) wil
vernemen en dat de geneesheer maar die ingreep moet uitvoeren die
hem aangewezen lijkt.
De vraag of een reele rechtsafstand vereist dat de wilsuiting steeds
uitdrukkelijk moet zijn, wordt verschillend beantwoord. Sommige
auteurs menen dat een patient zijn recht op zelfbeschikking enkel
uitdrukkelijk aan de arts kan overdragen(281). Deze opvatting kan
echter niet worden gedeeld. Net zoals de toestemming tot een
overeenkomst, kan ook de afstand van een recht uitdrukkelijk of
impliciet tot uiting komen(282). Wei is vereist dat de impliciete wil
zeker is. Dit betekent dat het !outer stilzwijgen niet als een afstand
van recht kan worden beschouwd. De afstand van een recht moet
immers strikt worden ge'interpreteerd en kan slechts worden afgeleid
uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn(283). De
patient die niet uitdrukkelijk vragen stelt aan de geneesheer, kan dus
niet worden geacht impliciet afstand te doen van zijn recht op
informatie(284). Daarvoor moeten nog andere omstandigheden in
die richting wijzen. Zo kan er b.v. van een stilzwijgende afstand van
(281) DEKKERS, A., De patient en het recht op informatie, 104; VAN QUICKENBORNE, M.,
o.c., R. W., 1986-87, 2424, nr. 35.
(282) In dezelfde zin: HEENEN, J., o.c., R.C.J.B., 1990,606-607, nrs. 15-16; KENNEDY, 1.,
o.c., M.L.R., 1984, 470; GIESEN, D., ,Civil liability of physicians for new methods of
treatment and experimentation", I.C.L.Q., 1976, 187; KERN, B. en LAUFS, A., o.c., 120;
DEUTSCH, E. en MATTHIES, K.-H., Arzthajtungsrecht, 59; ROSSNER, H.-J., ,Verzicht des
Patienten auf eine Aufkliirung durch den Arzt", N.J. W., 1990, 2294.
(283) Cass., 8 december 1976, Arr. Cass., 1977, 399 en Pas., 1977, I, 394; Cass., 23 september
1988, Arr. Cass., 1988-89, 96 en Pas., 1989, I, 85.
(284) SPEISER, H., o.c., O.J.Z., 1988, 748; KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche Aufkliirungspflicht, 120; NARR, H., Arztliches Berufsrecht, 544.27; contra maar m.i. ten onrechte:
VAN KEERBERGEN, J., o.c., R.G.A.R., 1983, nr. 10.632, p. 2.
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het informatierecht sprake zijn wanneer de patient, bij een
voorlichtingspoging, de arts meedeelt dat hij vertrouwen in hem
heeft, en hij maar moet doen wat hem het beste voorkomt. De
geneesheer moet dan, aile omstandigheden in acht genomen,
voorzichtig beoordelen of de patient werkelijk wil afzien van de
informatie dan wei of hij om andere redenen zo handelt. In
twijfelgevallen kan de arts er goed aan doen uitdrukkelijk te
informeren naar de wensen van de patient en eventueel de
informatieweigering schriftelijk vast te leggen(285).

3. De rechtsajstand mag niet slaan op niet-therapeutische of ernstig
schadeverwekkende handelingen
106. In principe dient de geneesheer de rechtsafstand van de patient

te respecteren. De informatieweigering kan niet alleen slaan op aile
informatie (over risico's, alternatieven, succes van ingreep, enz.) of
op specifieke informatie (b.v. alleen over de risico's), maar kan ook
betrekking hebben op het recht om zelf te beslissen (cf. supra,
nr. 101). Nu rijst de vraag of de patient in alle omstandigheden,
t.a.v. om het even welke ingreep, kan afzien van het recht op een
,informed consent". Deze vraag is bijzonder delicaat. De patient die
niet wenst te worden ingelicht moet erop kunnen vertrouwen dat de
geneesheer zich daaraan houdt. Toch kunnen er zich gevallen
voordoen waarin het belang van de patient of van derden een
doorbreking van de medische zwijgplicht zou kunnen rechtvaardigen. Ter beoordeling van deze situatie kan hier - samen met de
Nederlandse Raad voor Volksgezondheid(286) - volgend criterium
worden voorgesteld: er moet een ernstig conflict van plichten
aanwezig zijn, ontstaan door de verwachting van aanzienlijke schade
bij de patient of bij derden bij niet-informering. Om het recht op
fysieke en geestelijke integriteit van de patient zoveel mogelijk te
beschermen, dient deze uitzondering wei zo strikt mogelijk te worden
gei:nterpreteerd. Ben voorbeeld kan dit illustreren.
Recent stond de vraag ter discussie hoe een geneesheer moet handelen
wanneer een patient na de uitvoering van een HIV-test(287) weigert
kennis te nemen van het resultaat. Sommige auteurs menen dat het
belang van derden of meer algemeen dat van de volksgezondheid
(285) Vgl. LUDLAM, J., Informed consent, p. 37, noot 97.
(286) Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Advies geneeskundige behandelingsovereenkomst, Zoetermeer, 1987, 28.
(287) Met een HIV-test wordt d.m.v. een bloedonderzoek nagegaan of de betrokkene werd
besmet met het Human Immunodeficiency Virus dat AIDS veroorzaakt.
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ertoe strekt dat de arts altijd, ongeacht de wens van de betrokkene,
de diagnose moet meedelen(288). Nochtans lijkt het belang van
derden en van de patient in casu niet gewichtig genoeg om de
zwijgplicht te doorbreken. Het is allereerst goed denkbaar dat
informatie-weigerende seropositieve patienten hun risicogedrag niet
zullen wijzigen wanneer zij ongewenst het testresultaat vernemen.
Die diagnosevoorlichting zou juist een negatief effect kunnen
sorteren, waarmee de bescherming van derden geenszins is gediend.
Met voorlichting op vrijwillige basis kunnen wellicht betere
resultaten worden geboekt(289). Maar ook t.o.v. de patient is er geen
gerechtvaardigd belang hem dwangmatig te informeren: de
seropositieve diagnose betekent immers een loodzware psychosociale
belasting voor de patient, te meer daar er tot nu toe geen
doeltreffende therapie bestaat tegen seropositiviteit of tegen AIDS.
Het recht ,om niet te weten" moet hier aldus in de regel worden
gerespecteerd(290).
107. In andere gevallen kan niet-informatie echter zo'n aanzienlijke
schade berokkenen aan de patient of aan derden dat doorbreking van
de zwijgplicht noodzakelijk wordt. Wanneer b.v. de gevolgen van
een ingreep zeer ernstig zijn voor de gezondheid of het toekomstig
leven van de patient, dan kan voor een informering worden gepleit,
zelfs indien de patient ooit te kennen gaf geen prijs te stellen op een
,informed consent". Als voorbeelden van ernstige gevolgen kan
gedacht worden aan de amputatie van een ledemaat, of de
onherroepelijke sterilisatie of castratie(291).
Informatie mi de ingreep kan ook van fundamenteel belang zijn om
schade te voorkomen of de patient daarop voor te bereiden. Klassiek
wordt hier het voorbeeld geciteerd van de geneesheer die de
informatie-weigerende patient inlicht over het feit dat de aard van

(288) GoSTIN, L., CuRRAN, W. en CLARK, E., ,The case against compulsory casefinding in
controlling AIDS. Testing, screening and reporting", Am. J.L. & Med., 1987, nr. 1, 18; in
dezelfde zin: Akveld, J., eta/., ,AIDS: informatie aan bloeddonoren", M. C., 1985, 989-990.
(289) Zie GEVERS, J., ,AIDS: screening of possible carriers and human rights", Health
Policy, 1987, vol. 7, nr. 1, 16; zie ook RoscAM ABBING, H., ,AIDS: wie formuleert de
rechtspositie van de patient?", inEthiek, recht en zorg, BooN, L. (ed.), Amstelveen, Sympoz,
1986, 64.
(290) Zie V ANSWEEVELT, T., AIDS en Recht, Antwerpen-Brussel, Maklu-Ced Samsom, 1989,
nr. 34, met verwijzingen: zie ook NYs, H., ,Recht en AIDS. Besmetting, opsporing en
preventie strafrechtelijk en gezondheidsrechtelijk beschouwd", Panopticon, 1987, 19.
(291) PRESIDENT'S COMMISSION, Making health care decisions, 94; zie ook GIESEN, D.,
International medical malpractice law, 405.
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de ziekte of de aard van de therapie een nadelige invloed kan uitoefenen op zijn rijvaardigheid(292).
108. Algemeen wordt ook aanvaard dat m.b.t. medische experimenten de afstand van het recht op ,informed consent" niet moet
worden geeerbiedigd door de arts(293), zeker wanneer de risico's
zeer ernstig zijn, zeer hoog liggen of tot nu toe onbekend zijn. Dit
geldt m.i. zeker voor de zgn. niet-therapeutische experimenten,
d. w.z. de experimenten met een zuiver wetenschappelijk oogmerk.
Voor de therapeutische experimenten, daarentegen, - waarmee men
naast de gezondheidsbevordering van de patient, ook de wetenschappelijke kennis wil vermeerderen - kan een afstand van het recht op
informatie wei geoorloofd worden geacht, althans indien aan de
geoorloofdheidsvoorwaarden van deze experimenten werd voldaan(294). In elk geval zal de geneesheer wei moeten meedelen dat
de behandeling, bij gebrek aan een alternatief, een experimenteel
karakter vertoont.

C.

HET BEWIJS

109. In principe dient de arts de patient in te lichten over aile
relevante aspecten van de ingreep. Dit is de normale gang van zaken.
Er bestaat m.a.w. haast een vermoeden dat de patient wenst te
worden ingelicht. Degene die het omgekeerde aanvoert, zal dit ook
moeten bewijzen(295). In principe ligt de bewijslast ter zake dus op
de arts. Hoe verregaander de rechtsafstand, des te hoger liggen de
eisen voor het bewijs: ,Freilich liegt es im Wesen der Sache, dass an
(292) Memorie van toelichting (dee! II) bij het Nederlandse voorontwerp van wet inzake de
geneeskundige behandelingsovereenkomst, Ministerie van Justitie/Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, 1987, p. 5; zie ook LEENEN, H., o.c., N.J.B., 1987, 1383;
RosCAM ABBING, H., o.c., VI. T. Gez., 1987, 19.
(293) SOMERVILLE, M., o.c., McGill L.J., 1981, 773; MEISEL, A., o.c., Wis. L. Rev., 1979,
459, noot 149; GRUBB, A., o.c., M.L.R., 1987, 254.
(294) Vgl. GIESEN, D., o.c., l.C.L.Q., 1976, 192; een therapeutisch experiment wordt in
principe pas geoorloofd wanneer aan drie voorwaarden is voldaan: a) de patient moet worden
ingelicht over de draagwijdte, de risico's en de eventuele gevolgen van het experiment alvorens
in te stemmen b) het experiment moet noodzakelijk zijn voor de vooruitgang van de geneeskunde en de gezondheid van de gemeenschap en c) er moet een aanvaardbare verhouding bestaan
tussen het belang van het nagestreefde resultaat en de risico's die de proefpersoon loopt. In
een situatie van rechtsafstand van een ,informed consent" zou - logischerwijze - de eerste
voorwaarde wegvallen. Zie over deze geoorloofdheidsvoorwaarden: VANDERMEERSCH, D.,
o.c., T.P.R., 1983, 858-861; zie ook LEENEN, H., ,Medische experimenten op mensen in het
gezondheidsrecht'', in Medische experimenten met mensen. Mogelijkheden en grenzen, WoLTERS, W. (ed.), Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1980, 218.
(295) In dezelfde zin: SoMERVILLE, M., Consent to medical care, 26; KERN, B. en LAUFS,
A., Die iirztliche Aufkliirungspflicht, 119.
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die Feststellung eines besonders weitgehenden Aufk:Hirungsverzichts
strenge Anforderungen zu stellen sind"(296).
§ 4. De therapeutische exceptie

110. Een vierde uitzondering op de regel van de gelnformeerde
toestemming wordt gevormd door de zgn. therapeutische exceptie.
Hiermee wordt bedoeld dat een geneesheer informatie mag achterhouden, wanneer dit in het belang is van de patient. Er zou m.a.w.
een grond bestaan om te zwijgen wanneer informatieverstrekking de
patient zou schaden. De geneesheer kan zich op een informatieexceptie beroepen wanneer dit therapeutisch verantwoord zou zijn,
vandaar de naam ,therapeutische exceptie". Het principe van deze
uitzondering op de medische informatieverplichting wordt in aile
onderzochte Ianden aanvaard, doch over de draagwijdte ervan lijken
rechtsleer en rechtspraak onderling duidelijk van mening te
verschillen.
111. Sommige auteurs verdedigen een zeer brede interpretatie van de
therapeutische exceptie. Volgens hen mag de geneesheer (relevante)
informatie verzwijgen, wanneer hij daardoor kan voorkomen dat een
patient een voor hem noodzakelijke ingreep zou weigeren(297).
Deze opvatting is echter ten zeerste betwistbaar, omdat de
informatieplicht van de geneesheer juist tot doel heeft de patient met
kennis van zaken te Iaten beslissen over zijn fysieke integriteit en in
voorkomend geval, een ingreep te weigeren(298). Het recht van de
patient om een ingreep te weigeren wordt in deze opvatting volkomen
tenietgedaan. Aan de geneesheer wordt, ten onrechte, de bevoegdheid gegeven om te beslissen over de fysieke integriteit van een
volwassen bewuste patient die daar zelf volkomen toe in staat is.
112. In een tweede, ook relatief ruime opvatting, wordt de

(296) BGH, 28 november 1972, N.J. W., 1973, 556.
(297) WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 518-519; zie ook Luik, 24 november 1971, J.T., 1974, 297 met
kritische noot FAGNART, J.-L.; Corr. Bergen, 2 april1936, R.G.A.R., 1936, nr. 2182, noot;
Sidaway v. Bethlem Royal Hospital Governors [1985] 1 AllER 643, i.h.b. 659 (H.L.).
(298) lndezelfdezin: DALCQ, R.O., o.c., T.P.R., 1974, 361; MATTHIJS, J., o.c., VI. T. Gez.,
1980, 8; LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 144; SHAw, J., o.c.,
I.C.L.Q., 1986, 877; CURRAN, W. en SHAPIRO, E., Law, medicine, and forensic science, 464;
LUDLAM, J., Informed consent, 40; WALTZ, J. en SCHEUNEMAN, T., o.c., Nw. U.L. Rev.,
1970, 642.

366

therapeutische exceptie aanvaard wanneer de informatie de patient
zou deprimeren of in verwarring zou brengen(299) en de patient
daardoor schade zou ondervinden(300).
Maar ook deze interpretatie kan niet helemaal overtuigen. Zij
aanvaardt m.i. te lichtvaardig dat een patient niet meer zelf in staat
is te beslissen over zijn fysieke integriteit. Het hier besproken
criterium dreigt de informatieverplichting bijna inhoudloos te
maken. Immers, elke informatie omtrent operatierisico's draagt het
,gevaar" in zich dat de patient op enigerlei wijze in ,verwarring"
of ,van streek" geraakt(301). Aanvaardt men dit criterium, dan zou
haast elke ingreep uitgevoerd mogen worden zonder informatieverstrekking. Nochtans betekent een zeker ,geemotioneerdheid" bij
een patient nog niet dat hij niet meer in staat is zelf een bewuste
beslissing te nemen. De bij een patient gewekte verwarring of angst,
kan, in voorkomend geval, juist een reden vormen voor de
geneesheer om meer informatie te verschaffen, meer in het bijzonder
over het nut of de noodzaak van de voorgestelde ingreep(302).
113. Uit het voorgaande en uit de medische praktijk blijkt dat het
gevaar om de ,therapeutische exceptie" overmatig aan te wenden,
of ja, zelfs te misbruiken, niet denkbeeldig is. Door deze onnodige
bevoogding wordt het informatierecht van de patient geschonden,
waardoor deze niet meer de mogelijkheid wordt geboden om zelf te
bepalen wat hij in zijn belang acht.
Bovendien moet worden aangestipt dat niet aileen het verstrekken
maar zeker ook het verzwijgen van informatie schade kan
berokkenen aan de patient. Het is niet ondenkbaar dat een patient,
bij stilzwijgen van de arts, begint te twijfelen aan het nut van de

(299) Zie MASON & McCALL SMITH, Law and medical ethics, 121; JACKSON, R. en POWELL,
J., Professional Negligence, 237; zie ook VAN KEERBERGEN, J., o.c., R.G.A.R., 1983,
nr. 10.632, p. 3; LETOURNEAU, P., La responsabilite civile, nr. 804, p. 271; NEY, M., La
responsabilite des medecins, 78; vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage, 21 maart 1977, T. v. GR.,
1977, 232.
(300) Het schade-criterium wordt verdedigd door DEUTSCH, E., ,Das therapeutische Privileg
des Arztes: Nichtaufklarung zugunsten des Patienten", N.J. W., 1980, 1306; DEUTSCH, E.,
en MATTHIES, K.-H., Arzthaftungsrecht, 65-66; VAN QUICKENBORNE, M., o.c., R.W.,
1986-87, 2418; BRAZIER, M., ,Informed consent to surgery", Med. Sci. Law, 1979, nr. 1,
p. 53.
(301) PATTERSON, E., ,The therapeutic justification for withholding medical information:
what you don't know can't hurt you, or can it?", Nebraska Law Review (hierna: Neb. L. Rev.),
1985, (721), 736.
(302) Vgl. Skegg, P., Law, ethics, and medicine, 91; SOMERVILLE, M., o.c., McGill L.J.,
1981, 769.
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ingreep of de operatierisico's hoger inschat dan zein werkelijkheid
zijn(303).
Met recht wordt ook opgemerkt dat de stelling dat een normale
patient niet opgewassen is tegen een ernstige diagnosemededeling of
risico-informatie, eerder op vage speculaties berust dan op
wetenschappelijk onderzoek(304). Er blijkt inderdaad geen
wetenschappelijke studie voorhanden te zijn, waaruit zou blijken dat
voorlichting van patienten schadelijker zou zijn voor hun
gezondheid, dan verzwijging van informatie, althans wanneer die
voorlichting gebeurt op een zorgvuldige en tactvolle wijze. Een
belangrijke taak is hier weggelegd voor de geneesheer. Het ligt
immers in de lijn der verwachtingen dat een patient op een ernstige
informatie ietwat geemotioneerd zal reageren. Welnu, op grond van
de algemene zorgvuldigheidsverplichting of op basis van de
geneeskundige behandelingsovereenkomst kan worden verdedigd
dat de geneesheer tot taak heeft het aangepast psychologisch klimaat
te scheppen opdat de patient het slechte nieuws kan verwerken(305).
Dit vergt uiteraard een inlevingsvermogen, gespreksvaardigheid en
tijd van de arts. Afhankelijk van de concrete omstandigheden zal de
geneesheer het slechte nieuws zo snel mogelijk meedelen, dan wei de
patient stapsgewijs op de hoogte brengen. Algemeen wordt
aangeraden dat de arts na een beknopte inleiding het slechte nieuws
op een bondige, rustige, objectieve en gemotiveerde wijze
meedeelt(306). De geneesheer moet zich bereid tonen de patient op
te vangen, te begeleiden en met hem de te volgen stappen te
bespreken.
114. Gelet op het voorgaande kan aan de therapeutische exceptie
slechts een beperkte draagwijdte worden toegekend. Een juist begrip
van deze uitzonderingsfiguur kan wellicht maar worden verkregen in
het licht van de doelstellingen van de ,informed consent" -theorie.
Het doel en tegelijk het wezen van dit leerstuk bestaat er namelijk
in om de patient in de gelegenheid te stellen te beslissen over zijn
(303) Zie PATTERSON, E., o.c., Neb. L. Rev., 1985,744-745, zie ook McLEAN, S. en McKAY,
A., o.c., in Legal issues in medicine, 99.
(304) PRESIDENT'S COMMISSION, Making health care decisions, 96; PATTERSON, E., o.c.,
Neb. L. Rev., 1985, 741-743.
(305) DALCQ, R.O., o.c., De Verz., 1981, 644; DIERKENS, R., o.c., in Responsabilite
professionnelle et assurance des risques professionnels, 149-151; zie ook VAN QUICKENBORNE,
M., o.c., R. W., 1986-87, 2418; zie ook MAEIJER, J., o.c., in De geneesheer en het recht, 14;
GIESEN, D., o.c., JZ., 1982, 399.
(306) Zie LIEVENS, S. en VERVAET, M., ,Slecht nieuws meedelen als medisch-psychologische
vraagstelling", T. Gen., 1985, (1463), 1466-1468.
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fysieke integriteit en aldus met kennis van zaken te kunnen
instemmen in de voorgestelde medische behandeling. Alzo kan de
therapeutische exceptie maar worden aanvaard wanneer informatieverstrekking de patient in die mate zou van streek brengen of angst
aanjagen dat hij niet meer tot een beslissingsproces in staat is(307).
Er wordt mee bedoeld dat de patient bewust een beslissing kan
nemen. Maar wat in de ogen van de geneesheer onredelijk is, is dit
daarom nog niet voor de patient. Deze laatste zal zijn individuele
beslissing immers niet aileen steunen op medische maar ook op
niet-medische (psychische, fysieke, sociale en familiale) factoren. Uit
het feit dat een patient een volgens de arts onverstandige beslissing
zou kunnen nemen, mag dus niet worden afgeleid dat hij niet tot een
waardering van zijn belangen in staat is(308). Op grond van het recht
op fysieke integriteit heeft de bewuste patient steeds het recht een
behandeling te weigeren, zelfs indien hij daardoor zijn gezondheid
in gevaar zou brengen.
115. Het zojuist vermelde criterium, op basis waarvan een
therapeutische exceptie geoorloofd wordt, is een strikt criterium dat
enkel in uitzonderingsgevallen kan worden toegepast.
In de eerste plaats spreekt het eigenlijk vanzelf dat de
, ,therapeutische exceptie'' slechts kan worden ingeroepen in geval de
medische verzorging dringend is. Kan de behandeling zonder gevaar
worden uitgesteld, dan is er weinig reden om informatie achter te
houden. Door de beschikbare overwegingstermijn krijgt de patient
de gelegenheid om aile voor- en nadelen van de ingreep rustig te
beoordelen, waardoor de angstgevoelens doorgaans aanzienlijk
verminderen(309). Zo is er in principe evenmin plaats voor een
therapeutische exceptie wanneer de diagnose moet worden
meegedeeld van b.v. een genetisch onderzoek(310) of een
HIV-test(311). Nd de ingreep kan de arts zich nog minder verschuilen
achter de therapeutische exceptie om (relevante) informatie achter te

(307) Zie MEISEL, A., o.c., Wis. L. Rev., 1979, 462; GRUBB, A., o.c., J. Contemp. H.L. &
Pol., 1985, 108; Canterbury v. Spence, 464 F. 2d 772, i.h.b. 789 (U.S. C. App., 1972); zie
ook LOMBOIS, J.-C., De /'influence de Ia sante sur /'existence des droits civils, 141; vgl. inzake
,extended operations": BGH, 10 maart 1987, N.J. W., 1987, 2291.
(308) Zie ook SoETEMAN, A., ,De waardigheid van de patient", R.M.T., 1988, (56), 71;
LOMBOIS, J.-C., De {'influence de Ia sante sur l'existence des droits civils, 141.
(309) MEISEL, A., o.c., Wis. L. Rev., 1979, 467.
(310) BROWN, C., ,Genetic malpractice: avoiding liability", U. Cin. L. Rev., 1986, (857),
874-875.
(311) Zie VANSWEEVELT, T., AIDS en recht, nr. 33 met verwijzingen.
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houden(312). M.i. moet een Frans cassatiearrest(313) dan ook
worden afgekeurd, omdat daarin werd aanvaard dat een geneesheer
het achterlaten van een operatienaald in het lichaam van de patient
mocht verzwijgen, gelet op de psychologische toestand waarin de
patient zich bevond.
Op de tweede plaats kan de therapeutische exceptie maar worden
ingeroepen, indien, zoals de naam van deze figuur het al aangeeft,
het therapeutisch nut van de ingreep hoog is. Ten aanzien van
medische experimenten of bepaalde esthetische chirurgie(314) is er
geen plaats voor een uitzondering op de informatieplicht, omdat het
therapeutisch nu voor de patient te gering is om zijn zelfbeschikkingsrecht opzij te zetten(315). Zo kan een arts zich b.v. niet
beroepen op een therapeutische exceptie wanneer hij een vasectomie
uitvoert om socio-economische redenen(316).
116. Uiteindelijk moet de juridische rechtvaardiging voor de
therapeutische exceptie m.i. worden gevonden in de rechtsfiguur van
de noodtoestand(317), namelijk een toestand waarin het
informatierecht wordt opgeofferd omdat de psychisch verstoorde
patient redelijkerwijze niet in staat is tot een besluitvorming en zijn
leven of gezondheid in onmiddellijk gevaar verkeert. Zo zou de
therapeutische exceptie kunnen worden ingeroepen t.o.v. personen
die te kampen hebben met zware fysiologische problemen na een
ernstige stresstoestand die hen verhindert tot een besluitvorming te
komen. Ook is de therapeutische exceptie mogelijk in situaties
waarin het zeer waarschijnlijk is dat informatie zou resulteren in
ernstig zelfdestructief gedrag(318). Het enkele feit dat volledige
informatie de behandeling zou bemoeilijken - en dus eveneens
schadelijk kan zijn voor de patient - valt echter niet onder de
noodtoestand-definitie(319).
(312) Vgl. DEUTSCH, E., o.c., N.J. W., 1980, 1307.
(313) Cass. fr., 14 februari 1973, Gaz. Pal., 1973, 1, 341, noot DoLL, P.-J.
(314) Daarmee wordt niet ontkend dat bepaalde esthetische ingrepen wel een groot therapeutisch nut voor de patient kunnen vertonen.
(315) Zie ook SOMERVILLE, M., Consent to medical care, 13; ANNAS, G., GLANTZ, L. en
KATz, B., Informed consent to human experimentation: the subject's dilemma, CambridgeMassachusetts, Ballinger, 1977, 32; GRUBB, A., o.c., M.L.R., 1987, 254.
(316) Cowman v. Hornaday, 329 N. W. 2d 422 (Supr. C. Iowa, 1983).
(317) Zie over dit begrip supra, nrs. 98-100.
(318) PRESIDENT'S COMMISSION, Making health care decisions, 96; zie ook DALCQ, R.O.,
Traite, I, nr. 1089, p. 383.
(319) In dezelfde zin: LEENEN, H., Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 144; blijkbaar
contra: VAN QUICKENEORNE, M., o.c., R. W., 1986-87, 2419; zie ook Luik, 24 november 1971,
J.T., 1974, 297, noot FAGNART, J.-L.
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117. Het beroep op de ,,therapeutische exceptie'' mag niet resulteren
in een situatie waarin de patient geen enkele informatie meer krijgt
en zijn toestemming waardeloos wordt. De , therapeutische exceptie" verleent de geneesheer de mogelijkheid zijn informatieplicht te
beperken, te modifieren of te veralgemenen, maar niet om deze
verplichting volledig op te heffen(320). Door b.v. buiten de informatie omtrent complicatierisico's, de patient minimaal in te lichten
over b.v. het nut en de aard van de ingreep, verkrijgt de patient toch
nog een zeker inzicht in de behandeling en behoudt hij een minimum
aan beslissingsbevoegdheid. Zijn toestemming zal dan niet louter
formeel zijn.
Twijfelt de geneesheer eraan of de patient tot een beslissingsproces
in staat is, dan kan hij de keuze tussen informatie of verzwijging
altijd aan de patient zelf overlaten. Hij kan de patient meedelen
dat hij hem (bijkomende) informatie kan verschaffen over de
behandeling, indien de patient dit zelf wil. Verkiest de patient niet
te worden ingelicht, dan zal de arts er niet verder op ingaan, en
eventueel, met het akkoord van de patient, de ingreep met diens
familieleden bespreken(321). Op deze manier worden op redelijke
wijze twee belangen verzoend, namelijk het recht van de patient op
informatie, enerzijds, en de beroepsplicht van de geneesheer rekening
te houden mel de emotionele draagkracht van de patient, anderzijds.
118. Het bewijs dat alle voorwaarden voor een therapeutische
exceptie verenigd waren, berust, overeenkomstig de algemene bewijsregels, op diegene die zich erop beroept, d.i. de geneesheer. Dit is
redelijk nu we staan voor een toestand die afwijkt van de algemene
(informatie)regel. De geneesheer zal het bewijs van die uitzonderingstoestand moeten leveren(322).

BESLUIT
119. De toestemming van de patient is in principe een noodzakelijke
voorwaarde voor het rechtmatig handelen van de arts. Het toestem-

(320) GIESEN, D., o.c., JZ., 1982, 399; zie ook Reibl v. Hughes, 114 D.L.R. (3d) I, i.h.b.
13 (Supr. C. Canada, 1980); MEISEL, A., o.c., Wis. L. Rev., 1979, 464 en 467.
(321) MEISEL, A., o.c., Wis. L. Rev., 1979, 468.
(322) Zie ook SOMERVILLE, M., o.c., McGill L.J., 1981, 773; KING, J., The law of medical
malpractice, 169; KERN, B. en LAUFS, A., Die iirztliche Aufkliirungspflicht, 126; GIESEN, D.,
o.c., JZ., 1982, 399.
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mingsvereiste mag evenwel niet aileen worden gezien als een verplichting waarvan de schending aanleiding kan geven tot schadevergoeding, maar het is ook een symbool voor het belang dat een maatschappij hecht aan het zelfbeschikkingsrecht van de persoon.
Van fundamenteel belang voor een daadwerkelijke uitoefening van
het zelfbeschikkingsrecht door de patient, is de aanvaarding van de
, ,informed consent'' -doctrine. De patient moet met kennis van zaken
over zijn fysieke integriteit kunnen beslissen. Uit de ,informed
consent"-doctrine werden een hele reeks verplichtingen voor de arts
gedistilleerd. De door de arts aan de patient te verstrekken informatie
kan omvangrijk zijn. Die informatie blijft niet beperkt tot de
diagnose en de voorgestelde behandeling, maar slaat eveneens op de
doeltreffendheid, het nut, de risico's en de nadelige gevolgen van de
behandeling, evenals op de behandelingsalternatieven.
Met betrekking tot de vraag welke risico' s de arts aan de patient moet
meedelen, werd de in Belgie heersende theorie van de normale en
voorzienbare risico's verworpen. De informatieplicht van de arts is
immers omvangrijker en genuanceerder. De vereiste informatie over
de risico's van de ingreep, wordt niet aileen bepaald door de
risicofrequentie, maar ook door andere factoren, zoals de ernst van
het risico en de persoon van de patient. De aard van de ingreep op
zich rechtvaardigt evenwel geen andere voorlichtingsmaatstaf. Als
regel werd voorgesteld dat de arts die risico' s moet meedelen die voor
de patient relevant zijn in de uitoefening van zijn zelfbeschikkingsrecht.
De patient die meent geen voorgelichte toestemming te hebben
gegeven voor de uitgevoerde behandeling, moet niet aileen de fout
van de arts en de geleden schade bewijzen, maar moet ook en vooral
het causaal verband tussen beide aantonen. Op de patient rust een
relatief zware taak te bewijzen dat hij niet zou hebben toegestemd
in de behandeling indien hij zorgvuldig voorgelicht was geweest. In
het licht van deze moeilijke opgave werden een aantal elementen
geformuleerd die de patient bij informering tot een besluitvormingsconflict hadden kunnen brengen, zoals het al dan niet vitale karakter
van de behandeling, de frequentie en de ernst van de risico's, de
behandelingsalternatieven en de bijzondere omstandigheden eigen
aan de patient.
De fysieke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van de patient
worden verder nog beschermd door een strikte interpretatie van de
uitzonderingen op de ,informed consent" -doctrine.
Uitdrukkelijk in de wet vermelde uitzonderingen werden ingevoerd
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om strikt omschreven redenen, namelijk de openbare veiligheid of
de volksgezondheid.
Daarnaast is het verzwijgen van informatie zelden in het belang van
de patient en meestal zonder juridische rechtvaardiging. Daarom
werd het toepassingsgebied van de zgn. therapeutische exceptie
beperkt tot de gevallen van noodsituatie. Hetzelfde geldt t.a.v. de
zgn. ,extended operations". Het beginsel van de specificiteit van de
toestemming van de patient beperkt de handelwijze van de arts tot
de ingreep waarin werd toegestemd. Ontdekt de arts tijdens een
ingreep dat er meer uitgebreide of andere maatregelen kunnen
worden genomen, dan mag hij enkel in geval van een noodsituatie
handelen.
Wei kan het voorkomen dat de patient niet wenst te worden
ge!nformeerd. Door af te zien van een ,informed consent" oefent
de patient eigenlijk ook zijn zelfbeschikkingsrecht uit. De afstand
van het recht op ,informed consent" is echter maar geoorloofd,
wanneer de rechtsafstand vrijwillig en reeel is en niet slaat op
niet-therapeutische of ernstig schadeverwekkende handelingen.
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SOMMAIRE
LE CONSENTEMENT DU PATIENT

Sur base de son droit a l'integrite physique et de son droit de disposer de lui-meme,
le consentement du patient est indispensable pour que puisse etre autorisee l'atteinte
a l'integrite physique que constitue une intervention medicale.
La forme du consentement, oral ou ecrit, est en principe sans incidence, !'important
etant que le consentement soit donne effectivement et en connaissance de cause.
Le consentement du patient limite le champ d'action du medecin ala seule intervention faisant l'objet du consentement: c'est le principe dit de la specificite du
consentement. Lorsqu'en cours d'intervention, le medecin decouvre que d'autres
mesures peuvent etre prises, se pose le probleme dit des ,extended operations". Sur
ce point, on distingue trois conceptions: l'une large, I' autre pragmatique, la troisieme stricte. La preference va a cette derniere conception qui requiert un etat de
necessite pour autoriser le medecin a agir sans le consentement du patient. Cette
conception sauvegarde au mieux le droit de libre disposition du patient et rend inutile
le recours a une theorie fictive comme celle du ,consentement implicite".
Le consentement du patient ne peut prendre sa pleine signification que si celui-ci
sait exactement a quoi il consent. Le consentement doit etre libre et eclaire ou
informe. L'information requise ne se limite pas au diagnostic et au traitement
preconise, mais porte egalement sur l'efficacite, l'utilite, les risques et effets defavorables du traitement ainsi que sur les alternatives. Quant ala question de savoir quels
risques le medecin doit communiquer au patient, I' auteur rejette la theorie admise
en Belgique des risques normaux et previsibles. L'information requise a l'endroit
des risques de !'intervention n'est pas uniquement fonction de la frequence du
risque, mais aussi d'autres facteurs tels que la gravite du risque et la personne du
patient. La nature de 1'intervention en elle-meme ne justifie cependant pas une autre
appreciation de !'information. Comme regle en cette matiere, il est propose que le
medecin informe le patient des risques qui ont leur importance pour l'exercice de
son droit de libre disposition.
Le patient qui estime ne pas avoir donne son consentement eclaire au traitement
applique se trouve confronte au lourd fardeau de la preuve. 11 lui appartient de
prouver non seulement la faute du medecin et le dommage subi, mais aussi et surtout
le lien de causalite entre les deux. Le patient assume ainsi la charge relativement
lourde de prouver qu'il n'aurait pas consenti au traitement s'il avait ete adequatement informe. L'auteur releve cependant uncertain nombre d'elements d'information qui auraient pu amener le patient a bien peser la decision a prendre; par
exemple, le caractere vital ou non du traitement, la frequence et la gravite des
risques, les alternatives possibles et les circonstances particulieres propres au patient.
L'integrite physique et le droit du patient de disposer de soi-meme trouvent egalement protection dans une stricte interpretation des exceptions au principe du
consentement eclaire. Des exceptions ont ete expressement inscrites dans la loi pour
tenir compte de motifs rigoureux precises, notamment la securite et la sante
publiques.
Par ailleurs, taire une information se fait rarement dans !'interet du patient et le
plus souvent sans justification juridique. Le champ d'application du privilege
therapeutique se trouve des lors limite aux seuls cas d'etat de necessite.
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II peut toutefois arriver que le patient ne souhaite pas etre informe. En renon9ant
a son droit a !'information, le patient exerce en realite aussi son droit a disposer
de soi. Cette renonciation au droit a !'information n'est cependant autorisee que
si Ia renonciation est volontaire et effective et ne porte pas sur des actes dommageables graves ou non therapeutiques.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE EINWILLIGUNG DES PATIENTEN

Aus dem Recht auf physische Integritiit und dem Selbstbestimmungsrecht geht
hervor, daB die Einwilligung des Patienten unbedingt erforderlich ist, urn die
Verletzung der physischen Integritiit durch das Vornehmen eines medischen Eingriffs zu erlauben.
Die Form der Einwilligung, sei es miindlich oder schriftlich, spielt im Prinzip keine
Rolle. Wichtig ist, daB die Einwilligung in der Tat und mit Sachkenntnis gegeben
wird.
Die Einwilligung des Patienten beschriinkt die Handelsweise des Arztes auf den
eingewilligten Eingriff. Dies wurde das Prinzip der Spezifitiit der Einwilligung
genannt. Wenn der Arzt wiihrend des Eingriffs entdeckt, daB andere MaBnahmen
getroffen werden konnen, stellt sich die Frage der erweiterten Operationen, der
,extended operations". Drei Ansichten wurden dabei vertreten: eine breite, eine
pragmatische und eine strikte Tendenz. Letztere Auffassung, bei der fiir das
Handeln des Arztes ohne Einwilligung des Patienten der Notfall erforderlich ist,
wurde bevorzugt, weil so das Selbstbestimmungsrecht des Patienten am besten
gewahrt ist und auf eine fiktive Theorie wie die ,implizite Einwilligung" verzichtet
werden kann.
Die Einwilligung des Patienten hat nur eine Bedeutung, wenn der Patient weiB,
worin er einwilligt. Die Einwilligung muB eine freie und aufgekliirte Einwilligung
sein. Die erforderliche Aufkliirung beschriinkt sich nicht nur auf die Diagnose und
die vorgeschlagene Behandlung, sondern betrifft ebenfalls die ZweckmiiBigkeit, den
Niitzen, die Risiken und die nachteiligen Folgen der Behandlung, sowie die Alternativen zur Behandlung. In Bezug auf die Frage iiber welche Risiken der Arzt den
Patienten aufkliiren muB, wurde die in Belgien vorherrschende Theorie der normalen und vorhersehbaren Risiken abgelehnt. Die erforderliche Aufkliirung iiber die
Risiken des Eingriffs, wird nicht nur von der Risikofrequenz, sondern auch von
anderen Faktoren bestimmt, wie etwa dem Ernst des Risikos und der Person des
Patienten. Die Art des Eingriffs an sich berechtigt allerdings nicht zu einem anderen
Aufkliirungskriterium. Als Regel wurde vorgeschlagen, daB der Arzt den Patienten
iiber die fiir ihn in der Ausiibung des Selbstbestimmungsrechtes wichtigen Risiken
aufkliiren muB.
Der Patient der behauptet fiir die vorgenommene Behandlung keine aufgekliirte
Einwilligung gegeben zu haben, steht vor einer nichtgeringen Beweislast. Er muB
nicht nur den Fehler des Arztes und den gelittenen Schaden nachweisen, sondern
auch und vor allem den kausalen Zusammenhang zwischen beiden. Der Patient hat
ja die relativ schwere Aufgabe zu beweisen, daB er in die Behandlung nicht
eingewilligt hiitte, wenn er genau aufgekliirt worden ware. Dennoch wurde eine
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Reihe von Elementen formuliert die den Patienten bei gegebener AufkUirung in
einen Entscheidungskonflikt hiitten bringen konnen, wie etwa der wohl oder nicht
vitale Charakter der Behandlung, die Frequenz und der Ernst der Risiken, die
Alternativen zur Behandlung und die besonderen Lebensumstiinde des Patienten.
Die physische Integritiit und das Selbstbestimmungsrecht des Patienten werden
weiter durch eine strikte Interpretierung der Ausnahmen auf die Doktrine der
aufgekliirten Einwilligung geschiitzt. Im Gesetz wurden aus genau umschriebenen
Grunden, niimlich wegen der Offentlichen Sicherheit oder der Volksgesundheit, die
Ausnahmefiille ausdriicklich erwiihnt. Daneben ist das Verschweigen der Aufkliirung selten im Belang des Patienten und meistens ohne juristische Berechtigung.
Darum wurde das Anwendungsgebiet des sogenannten therapeutischen Privilegs auf
Notfiille beschriinkt.
Dennoch kann sich der Fall ergeben, daB der Patient nicht aufgekliirt werden will.
Indem er auf das Aufkliirungsrecht verzichtet, iibt der Patient ja auch sein Selbstbestimmungsrecht aus. Der Verzicht auf das Aufkliirungsrecht ist allerdings nur
erlaubt, wenn der Rechtsverzicht freiwillig und reell ist und sich nicht auf nicht-therapeutische oder schweren Schaden verursachende Handlungen bezieht.

SUMMARY
THE PATIENT'S CONSENT

From the right to physical integrity and the right to self-determination, it follows
that the patient's consent is required before any infringement of his or her physical
integrity through medical treatment can be justified.
In principle, the form which the consent takes- i.e. whether orally or in writing
- is irrelevant. What matters is that the consent is given without ambiguity and
in full knowledge of the relevant facts.
The consent of the patient restricts the doctor's actions to the treatment for which
consent was given. This is what is known as the principle of the specific nature of
the consent. Where in the course of treatment a doctor discovers that other measures
could be taken, there arises the question of the so-called ,extended operations".
A distinction is made here between three approaches, depending on whether a broad,
pragmatic or strict interpretation is adhered to. Preference is given to the last-named
approach, which requires that an emergency has arisen before the doctor can act
without the patient's consent. According to this way of thinking, the patient's right
to self-determination is best served by this interpretation, and there is no need to
resort to legal fictions such as that of ,implicit consent".
The patient's consent can only be relevant if the patient is fully aware of the facts
which concern that for which he has given his consent. Such a consent must be free
and informed. The information required is not restricted to the diagnosis and the
proposed treatment, but also concerns the effectiveness and usefulness of the
treatment, as well as any attendant risks or adverse consequences and alternative
lines of treatment. As regards the risks which the doctor must communicate to the
patient, the theory of normal and foreseeable risk, which prevails in Belgium, was
rejected. The required information concerning the risks involved in the treatment
is determined not only by the relevant risk frequency, but also by other factors such
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as the seriousness of the risk and the constitution of the patient. The actual nature
of the treatment does not give rise to a duty to inform the patient. The rule is
proposed that the doctor must inform the patient of those risks which are relevant
to the patient in the context of his right to self-determination.
The patient who considers that he had not given informed consent for treatment
administered to him is faced with a considerable burden of proof. He must prove
not only the doctor's mistake and the damage incurred, but also, and especially,
the causal link between both. The patient has the relatively onerous task of proving
that he would not have consented to the treatment had he been carefully informed.
However, a number of factors were put forward which could have confused the
patient at the moment of taking his decision had he been informed of them, such
as the vital nature or otherwise of the treatment, the frequency and seriousness of
the risks involved, any alternative lines of treatment and circumstances which are
specific to the patient.
The patient's physical integrity and right to self-determination are further protected
by a strict interpretation of the exception to the ,informed consent" theory. Such
exceptions as are contained in the Law were included for reasons which were strictly
defined, i.e. on grounds of public safety or public health.
In addition, the withholding of information is seldom in the patient's interest and
in most cases lacks legal grounds. This is why the field of application of the so-called
,therapeutic privilege" is restricted to cases of emergency.
It may occur, however, that the patient does not wish to be informed. By waiving
his ,informed consent", the patient in fact also exercises his right to self-determination. The waiver of the right to informed consent is, however, permissible only
where such a waiver has been made freely and effectively and does not concern
non-therapeutic activity or measures causing serious damage.

RESUMEN
EL CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE

El derecho a la integridad fisica y el derecho de libre determinacion hacen que el
consentimiento del paciente sea necesario para que sea licita la violacion de la
integridad ffsica por medio de la realizacion de una intervencion medica.
En principio, la forma del consentimiento, oral o escrito, no es relevante. Lo
importante es que el consentimiento sea dado efectivamente y con conocimiento de
causa.
El consentimiento del paciente limita la accion del medico a la intervencion en que
se consintio. Es lo que se ha denominado el principio del canicter especifico del
consentimiento. Si, durante una intervencion, el medico descubre que se pueden
tomar otras medidas, se plantea el problema de las ,extended operations". Aqui,
se han distinguido tres concepciones: la corriente amplia, la pragmatica y la estricta.
Se ha dado la preferencia a la ultima concepcion citada que requiere una situacion
de necesidad para que el medico pueda actuar sin el consentimiento del paciente.
En esta concepcion, se protege mas el derecho de libre determinacion del paciente
y no hay que recurrir a una teoria ficticia tal como el ,consentimiento implicito".
El consentimiento del paciente solo puede tener sentido cuando el paciente conozca
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su contenido real. El consentimiento tiene que ser un consentimiento libre e
informado. La informacion requerida nose limita al diagnostico y al tratamiento
propuesto, sino que tambien se refiere a la eficacia, a la utilidad, a los riesgos y
a las consecuencias perjudiciales del tratamiento, asi que a los tratamientos
alternativos. En cuanto ala pregunta que riesgos tiene que comunicar el medico al
paciente, ha sido rechazada la teoria reinante en Belgica de los riesgos normales y
previsibles. La informacion requerida acerca de los riesgos de la intervencion no solo
es determinada por el grado de probabilidad de los riesgos, sino tambien por otros
factores, tales como el alcance del riesgo y la persona del paciente. Pero la indole
de la intervencion en si no justifica otro criterio de informacion. Como regia, se
ha propuesto que el medico tiene que comunicar esos riesgos que son relevantes para
el paciente en el ejercicio de su derecho de libre determinacion.
El paciente que opina no haber dado un consentimiento orientado hacia el tratamiento efectuado, se encuentra ante la carga de la prueba especialmente dificil en
este caso. No solo tiene que probar el fallo del medico y los dafios y perjuicios
sufridos, sino tambien y sobre todo la relaci6n causal entre los dos. Ya que al
paciente le incumbe la tarea relativamente dificil de pro bar que no habria consentido
el tratamiento si hubiera sido debidamente informado. Sin embargo, han sido
formulados algunos elementos que, si el paciente hubiera sido informado, habrian
podido llevarle a un conflicto de toma de decisiones, tal como el canicter vital o
no del tratamiento, el grado de probabilidad y el alcance de los riesgos, los
tratamientos alternativos y las circunstancias particulares propias al paciente.
La integridad fisica y el derecho de libre determinacion del paciente son ademas
protegidos por una interpretacion estricta de las excepciones a la doctrina del
,informed consent". Han sido introducidas excepciones explicitamente mencionadas en la ley por razones rigurosamente definidas, es decir la seguridad o sanidad
publica.
Ademas, la ocultacion de informacion es raramente en interes del paciente y lomas
frecuente es que carezca de justificacion juridica. Por eso, el campo de aplicacion
de la Hamada excepcion terapeutica ha sido limitado a los casos de situacion de
necesidad.
Lo que si puede producirse es que el paciente no desea ser informado. Renunciando
al ,informed consent", el paciente ejerce en realidad tambien su derecho de libre
determinacion. Sin embargo, la renuncia al derecho al ,informed consent", solo
es Hcita cuando la renuncia al derecho es voluntaria y real y no se refiere a acciones
no terapeuticas o que causan dafios graves.
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