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Inleiding

Als titel voor mijn afscheidscollege heb ik gekozen: Medische professionaliteit
en recht. Voor een toelichting op wat ik daarbij voor ogen heb, neem ik u eerst
mee naar . In dat jaar vond in Parijs de première plaats van het toneelstuk
Knock ou le triomphe de la médecine van de Franse schrijver Jules Romains.

Dit satirische stuk roept reminiscenties op aan de e-eeuwse spotprenten van
zijn landgenoot Daumier, alleen heeft Romains geen rechters en advocaten,
maar artsen in het vizier. Het toneelstuk gaat over een dokter, Knock geheten,
die een plattelandspraktijk overneemt van een collega. Heeft de laatste met die
praktijk geen droog brood verdiend, Knock heeft een betere neus voor zaken.
Binnen de kortste tijd weet hij te bereiken dat iedere inwoner van de streek
zich zorgen maakt over zijn gezondheid en een goede patiënt wordt, of, liever
gezegd, een goed betalende cliënt van de nieuwe dokter. De ‘triomphe de la
médecine’ is dan ook de triomf van dokter Knock, niet van zijn patiënten. Ik
denk overigens niet dat deze arts model staat voor de artsen in het Frankrijk
van zijn tijd. Afgezien van het feit dat de naam Knock meer Amerikaans aan-
doet dan Frans (zou het toeval zijn?), gaat het stuk vooral over de spanning
tussen het aan artsen toegekende gezag en het feit dat men daar misbruik van
kan maken. Het publiek moet vertrouwen in het medisch beroep kunnen heb-
ben.

Die behoefte aan vertrouwen is niet van vandaag of gisteren, maar heeft diepe
wortels in de geschiedenis. Zo beschrijft Plato in zijn Politeia een dialoog tus-
sen Socrates en Thrasymachus, een cynische stadsjongeling die weinig fiducie
heeft in de wereld om hem heen. Zijn scepsis geldt ook de vraag waar artsen
nu eigenlijk voor staan. Toch moet hij, door vragen van Socrates in het nauw
gebracht, toegeven dat de ware arts niet op winstbejag uit is maar op genezing
van zieken, en dat de geneeskunst niet haar eigen belang dient maar dat van de
mens. Niet alleen in het antieke Griekenland, maar ook in andere oude cultu-
ren werd de arts al gezien als iemand die zich volledig in dienst moest stellen
van de zieke. Dat betekent wel dat hij van de samenleving ruimte moet krijgen
zijn vertrouwensberoep optimaal te vervullen.

Dat die ruimte de arts door de eeuwen heen niet altijd gegund is, komt mis-
schien nog wel het best tot uiting in de turbulente ontwikkelingen rond het
medisch beroepsgeheim. In de Klassieke Oudheid werd niet geaccepteerd dat
de arts ook tegenover de overheid zweeg: zodra het ging om aangiften of ge-
tuigplichten moest hij zijn zwijgplicht opzijzetten. En zo is het vele eeuwen





gebleven. Een sprekend voorbeeld is het edict, in de e eeuw uitgevaardigd
door Lodewijk XIV, dat van artsen hulpkrachten van de politie maakte. Zij
moesten van alle verwondingen die met misdrijven konden samenhangen aan-
gifte doen. Pas lang na de Franse revolutie, in , werd die plicht tot mede-
werking aan het opsporen van misdrijven opgeheven. Dat absolute regimes
zich slecht verdragen met het medisch geheim wekt geen verbazing. Ook tij-
dens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog werd art-
sen opgedragen schot- en steekwonden te melden; dat stuitte overigens op
verzet van artsen. Wij leven inmiddels gelukkig in andere tijden. Toch is ook
nu sprake van een zekere spanning tussen beroepsnormen enerzijds en samen-
leving en recht anderzijds.

In dit college, dat mijn afscheid markeert van een juridische en een medische
faculteit, heb ik gekozen voor een thema dat beide met elkaar verbindt: de
verhouding tussen enerzijds beroepsnormen en -ethiek (het domein van de
professie) en anderzijds recht en maatschappij (het domein van wetgever en
rechter). Bij beroepsnormen denk ik eerst en vooral aan de grondregels van
het medisch beroep. Mijn hoofdvraag is of de ruimte voor de arts om naar de
eisen van zijn of haar beroep te handelen voldoende gewaarborgd is, en of
tegelijkertijd voldoende verzekerd is dat medici in het belang van de samen-
leving die beroepsnormen zullen naleven. Hoewel ik mij primair richt op het
medisch beroep, is mijn betoog mutatis mutandis ook van toepassing op an-
dere gezondheidszorgberoepen waar sprake is van een zelfstandige relatie met
de patiënt, beroepsethiek en een professionele standaard. Tot op zekere hoogte
fungeert het klassieke ambt van medicus immers als model voor andere, meer
recente hulpverleningsberoepen.

Na een korte, meer algemene beschouwing over de relatie tussen beroepsnor-
men en recht en samenleving, besteed ik eerst enige aandacht aan de positie
van de arts die zijn medische kennis inzet voor andere doelen dan de behande-
ling van patiënten. Daarna ga ik wat uitvoeriger in op de positie van de be-
handelend arts en bespreek ik vier situaties waarin beroepsnormen in de knel
kunnen komen door krachten vanuit de samenleving, maar ook door toedoen
van de beroepsgroep zelf. Ik sluit af met de vraag wat, naast de professie zelf,
overheid en samenleving eraan kunnen doen om de condities voor optimale
uitoefening van het beroep te behouden, en wat de rol van het recht daarbij
kan zijn.

 . . ... 



De bijzondere verhouding tussen beroepsnormen en
recht

De relatie tussen geneeskunde en samenleving is wel eens als een sociaal con-
tract gekarakteriseerd. Die omschrijving is zo gek nog niet; zij verwijst name-
lijk naar een duurzame, wederkerige overeenkomst tussen maatschappelijke
actoren betreffende een (deel)aspect van de inrichting van de samenleving.
Voor optimale vervulling van het medisch beroep is door de tijden heen aan
de arts een geprivilegieerde positie verleend, opdat hij zich volledig in dienst
van de patiënt zou stellen, vrij van maatschappelijke bemoeienis die hem daar-
bij zou kunnen hinderen. De professionele autonomie staat daarmee in functie
van het belang van de patiënt. Van de arts wordt verwacht dat hij handelt
volgens de kernwaarden van zijn beroep, die aan zijn missie uitdrukking ge-
ven. Die normen zijn in de loop der tijden weliswaar op verschillende manie-
ren verwoord, maar hun strekking is gelijk gebleven. Kernelementen zijn dat
de arts zich moet laten leiden door het medisch belang van de zieke, dient te
helpen zonder aanzien des persoons, en wat hij te weten komt over zijn patiënt
vertrouwelijk moet houden zodat iedereen onbevreesd zijn hulp kan zoeken.
Zo was het al in de befaamde eed van Hippocrates omschreven en zo luidt in
wezen ook de vernieuwde Nederlandse artseneed van .

Dat de arts moet (kunnen) handelen conform de grondregels van zijn beroep
komt, op verschillende manieren, ook in onze wetgeving en rechtspraak tot
uitdrukking. Ik noem bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van  waar-
in deze het medisch beroepsgeheim erkent en de grondslag ervan zoekt in ‘de
eigenaardige eischen van het uitgeoefende beroep’. In het civiele recht heeft
altijd als uitgangspunt gegolden dat de arts als ‘goed arts’ moet handelen; se-
dert  is dat ook te vinden in de wettelijke regeling van de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) volgens welke de hulpverlener moet
handelen conform zijn professionele standaard. In het strafrecht kennen we
de medische exceptie die de arts vrijwaart van mogelijke strafrechtelijke con-
sequenties van zijn beslissingen, althans zolang hij op medische indicatie en
met toestemming van de patiënt ingrijpt en daarbij conform de professionele
standaard handelt.

Kan de arts vanwege zijn bijzondere maatschappelijke functie aanspraak ma-
ken op een onafhankelijke, op medisch-professioneel inzicht gestoelde be-
roepsuitoefening, tegelijk wordt van hem of haar ook meer verwacht dan van
beroepsbeoefenaren in het algemeen. Dat komt onder andere tot uiting in het
beroepsgeheim, maar bijvoorbeeld ook in de hulpverleningsplicht die op ie-
dere arts rust. Dergelijke beroepsnormen lenen zich bij uitstek voor handha-

    



ving via het tuchtrecht. Dit strekt niet alleen tot toetsing van dat handelen aan
zorgvuldigheid en deskundigheid (eisen die ook al uit het commune civiel- en
strafrecht voortvloeien) maar ook aan de extra eisen die op de medicus rusten
en die direct samenhangen met zijn maatschappelijke functie.

Men kan rechtsregels en de grondregels van het medisch beroep, ondanks hun
verschillende herkomst en juridische status, dus niet tegenover elkaar stellen.
Ook de meer specifieke beroepsnormen die nadere uitwerking geven aan die
grondregels hebben potentieel juridische betekenis, via het tuchtrecht maar
ook anderszins. Sommige zijn direct in rechtsregels neergelegd; andere kunnen
via brede begrippen als ‘professionele standaard’ of ‘verantwoorde zorg’ juridi-
sche relevantie krijgen, bijvoorbeeld doordat wetgeving en rechtspraak ernaar
verwijzen. Zo stelde de Hoge Raad in zijn eerste euthanasie-arrest dat voor
beroep op noodtoestand van doorslaggevend belang is of door een arts is ge-
handeld ‘naar verantwoord medisch inzicht, getoetst aan in de medische
ethiek geldende normen…’

Waar beroepsnormen en rechtsregels conflicteren, prevaleert – althans juri-
disch gezien – de formele rechtsregel. Tegelijk wordt breed aanvaard dat wet-
gever en rechter zich bij de regulering van de beroepsuitoefening dienen te
beperken tot het stellen van globale randvoorwaarden, ofwel tot de grenzen
waarin het handelen van artsen zich met het oog op andere maatschappelijke
belangen zou moeten bewegen. Daarbinnen hebben artsen geen vrij spel, maar
dienen zij te handelen conform de kernwaarden van hun beroep. Zoals gezegd
speelt de tuchtrechtspraak daarbij een belangrijke rol. Dat is weliswaar in es-
sentie rechtspraak door beroepsgenoten, maar doordat zij wettelijk geregeld is
en wordt uitgeoefend door van overheidswege benoemde rechters, is ook de
samenleving betrokken bij het bewaken van de kernwaarden van het beroep.

De niet-behandelend arts

Niet alle artsen behandelen patiënten. Medische kennis moet soms ook in an-
dere situaties beschikbaar zijn, zoals voor de beoordeling van gezondheid of
geschiktheid van personen in het kader van medische keuringen of voor medi-
sche advisering op gebieden als sociale voorzieningen, strafrechtspleging, par-
ticuliere verzekeringen en verkeersveiligheid. Het gaat hierbij echter niet om
activiteiten waarvoor het beroep oorspronkelijk zijn geprivilegieerde positie is
gegund. Dient de niet-behandelend arts niettemin over eenzelfde vertrouwens-
positie te beschikken als de behandelend arts? Dat is altijd een strijdpunt ge-
weest.

 . . ... 



Uit recentere wetgeving en rechtspraak is op te maken dat het accent ge-
leidelijk minder is komen te liggen op het arts-zijn als zodanig, en meer op de
in feite uitgeoefende functie. Dat is scherp gemarkeerd in een uitspraak van de
Hoge Raad uit  over de vraag of de vertrouwensarts die een functie vervult
bij het aanpakken van kindermishandeling, een beroepsgeheim toekomt zoals
de behandelend arts dat heeft. Daarin heeft de Hoge Raad zijn eerdere uit-
spraak van  dat het beroepsgeheim inherent is aan het medisch beroep,
sterk genuanceerd door te bepalen dat thans uit de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (Wet BIG) volgt, dat het beroepsgeheim beperkt
is tot wat de arts ter kennis komt bij diens werkzaamheden in het kader van de
individuele gezondheidszorg. Omdat de vertrouwensarts zich daarmee niet be-
zighoudt, heeft hij volgens de hoogste rechter niet een beroepsgeheim van ge-
lijke omvang als de behandelend arts; zijn beroepsgeheim reikt in feite niet
verder dan de aard van zijn functie nodig maakt.

Tegelijkertijd verwachten wij toch ook van niet-behandelend artsen dat zij bij
het uitvoeren van hun opdracht (bijvoorbeeld een keuring) zoveel mogelijk
volgens de grondregels van hun beroep blijven handelen. Het medisch hande-
len is met andere woorden geen louter technische vaardigheid die in dienst
kan worden gesteld van een willekeurige doelstelling. Er kunnen aan niet-be-
handelend artsen eisen worden gesteld die verder gaan dan strikt genomen uit
hun functie voortvloeit.

Dat komt bijvoorbeeld naar voren in recentere uitspraken van het Centraal
Tuchtcollege over artsen die adviezen uitbrengen aan de vreemdelingendienst
(IND) over uitgeprocedeerde asielzoekers. Die laatsten stelden dat zij voor hun
medische problemen geen adequate hulp zouden kunnen krijgen in het land
van herkomst en dat de medisch adviseur dat had moeten onderkennen. De
aangeklaagde artsen verweerden zich met de stelling dat zij volgens de voor-
schriften van de IND slechts marginaal mochten toetsen of de medische voor-
zieningen in het land van herkomst adequaat waren. De tuchtrechter vond
echter dat een arts zich niet achter zulke voorschriften kan verschuilen en bij
twijfel nader onderzoek moet verrichten. Met andere woorden: ook als de
arts in het kader van heel andere doelen en procedures optreedt, mag hij zijn
oorspronkelijke missie – het dienen van het medisch belang van de patiënt –
niet geheel uit het oog verliezen.

Hierdoor kan een niet-behandelend arts overigens wel gemakkelijk in een
spanningsveld terechtkomen waarin het lastig balanceren is tussen de eisen
die het beroep stelt en de pressie die van de betreffende organisaties en proce-
dures uitgaat. Mag bijvoorbeeld de verzekeringsarts in het kader van de sociale
zekerheid worden ingeschakeld bij opsporing van fraude? In de praktijk staat

    



hij of zij regelmatig onder druk daaraan mee te werken. Aan degenen die be-
trokken zijn bij de uitvoering van de sociale wetgeving geeft de wet in zeer
algemene bewoordingen de bevoegdheid hun zwijgplicht te doorbreken als dat
ter bereiking van het doel van die wetgeving noodzakelijk is. Kan men de arts
op dit punt echter gelijk stellen met elke andere medewerker van een uitvoe-
ringsorgaan? De wet zegt hierover niets, maar uit de tuchtrechtspraak volgt dat
men de verzekeringsarts in deze omstandigheden geen medewerking aan
fraude-opsporing kan verwijten, zolang hij tenminste probeert daarbij zoveel
mogelijk zijn rol als medicus te sauveren.

De onzekerheid over de vraag wanneer externe belangen en regels mogen
prevaleren boven beroepsnormen is soms door de wetgever opgeheven – een
voorbeeld is de Wet medische keuringen – maar meestal is dat niet zo en blijft
de praktijk worstelen met de dilemma’s die zich in dit spanningsveld kunnen
voordoen. In de WGBO is bepaald dat de daarin opgenomen rechten van de
patiënt (waaronder het recht op geheimhouding) ‘op overeenkomstige wijze’
gelden voor medisch handelen buiten de behandelingsovereenkomst. Ook
die bepaling roept echter in veel situaties meer vragen op dan zij oplost.

De behandelend arts

Is bij niet-behandelend artsen a priori sprake van een conflict tussen de eisen
die de hoedanigheid van arts aan hen stelt en de andere belangen die zij moe-
ten dienen, bij behandelende artsen is dat niet het geval. Maar dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat bij hen de grondregels van het beroep niet in het gedrang
kunnen komen. Als dat gebeurt, kan dat bovendien grote invloed hebben op
het vertrouwen in de professie, of een goede uitoefening van het medisch be-
roep belemmeren. De kernwaarden van het beroep kunnen in de huidige sa-
menleving wel degelijk in de knel komen (daarin staat de medische professie
trouwens niet alleen).

Ik geef daarvan vier voorbeelden van heel verschillende aard:
. Het gebruik van medische informatie voor niet-medische doelen.
. Beperking van de professionele beslissingsruimte door van buiten opge-

legde normen.
. Het ten onrechte aan artsen overlaten van het maken van keuzen in de

zorg.
. Het risico dat economische motieven medische overwegingen opzij druk-

ken bij medische beslissingen.

 . . ... 



Het gebruik van medische informatie voor niet-medische doelen

De pressie op artsen om vertrouwelijke informatie te verstrekken voor het be-
reiken van andere maatschappelijke doeleinden, zoals het voorkómen of op-
sporen van misdrijven, is bij wijze van spreken zo oud als het medisch beroep
zelf. In mijn inleiding gaf ik al aan dat pas relatief recent in de geschiedenis
wordt erkend dat het belang van opsporing moet wijken voor het hogere be-
lang van onbelemmerde toegang tot de zorg, zij het soms schoorvoetend. Wie
nu om zich heen kijkt, ziet dat aan het beroepsgeheim de laatste tijd weer
wordt getornd. Het belang ervan wordt breed erkend, maar reikwijdte en gren-
zen staan onder een toenemende druk. Het gaat gelukkig niet zover dat van
artsen en ziekenhuizen wordt verlangd dat zij patiënten die van een strafbaar
feit worden verdacht bij de politie aangeven, maar hulpverleners die niet
klakkeloos willen meewerken aan onderzoek door politie of justitie ontmoeten
daarvoor wel vaak onbegrip.

Ook het veiligheidsdenken rukt in officiële adviezen en regeringsstukken op.
Zo verscheen begin  het rapport van de commissie Brouwer-Korf die als
opdracht had het recht op privacy en veiligheid beter met elkaar in balans te
brengen. Onder de titel ‘Gewoon doen’ formuleert de commissie als een van
haar grondbeginselen: ‘indien noodzakelijk voor de veiligheid moet je delen’.
Terecht is erop gewezen dat dat geen verzoening is van privacy en veiligheid,
maar een onderschikking van het een aan het ander. Het kabinet wil niet-
temin bevorderen dat medici en andere professionals hun beroepsgeheim va-
ker opzijzetten in veiligheidskwesties. Een wetswijziging zou daartoe niet no-
dig zijn: men wil in goed overleg met de beroepsgroepen komen tot een nadere
‘explicitering’ van art.  lid  van de Wet bescherming persoonsgegevens (dat
verstrekking van gegevens verbiedt als het beroepsgeheim daaraan in de weg
staat). Probleem met dit standpunt is vooral dat het de ruimte voor indivi-
duele belangenafweging door de betrokken beroepsbeoefenaren verkleint. Een
soortgelijk bezwaar is overigens aan te voeren tegen de recente meldcodes in-
zake kindermishandeling en huiselijk geweld, waarin het principe ‘zwijgen ten-
zij’ is vervangen door een directiever uitgangspunt: ‘spreken tenzij’. Door de
wijze waarop dat nieuwe meldregime wordt uitgewerkt laat het minder ruimte
voor een zorgvuldige afweging dan – ook bij vermoeden van kindermishande-
ling – gewenst is.

Ten slotte valt de ruimhartigheid op waarmee in recente wetgeving en
rechtspraak aan toezichthouders in de zorg als inspectie en Nederlandse Zorg-
autoriteit (NZa) inzage wordt gegeven in patiëntendossiers voor doelen buiten
het primaire zorgproces. Het beroepsgeheim wordt daarbij soms louter ge-
zien als een aspect van het individuele recht op privacy, en niet als een zaak
die primair een algemeen belang dient. Vooral dat laatste is verontrustend,

    



omdat het erop neerkomt dat een kernwaarde van het beroep zelfstandige be-
tekenis verliest en als het ware oplost in het commune recht.

Beperking van de professionele autonomie door van buiten opgelegde
normen

Als het om morele kwesties gaat, wanneer beslist dan de arts en wanneer de
samenleving? Het antwoord lijkt eenvoudig: dokters moeten zich bij hun vak
houden, moraal is uiteindelijk een zaak van maatschappelijke opvattingen.

Maar zo eenvoudig is het niet: sommige morele beslissingen zijn zo nauw ver-
weven met de kerntaak van de arts dat samenleving en politiek beter op af-
stand kunnen blijven.

In het voorjaar van  stak een kleine politieke storm op rond de regule-
ring van pre-implantatie genetische diagnostiek. Aanleiding was een brief van
de toenmalige staatssecretaris, waarin zij – anders dan haar voorgangster –
ruimte bood voor artsen om zulke diagnostiek uit te voeren bij ernstige gene-
tische aandoeningen waarbij minder zeker is of en in welke mate die zich bij
het toekomstige kind daadwerkelijk zullen manifesteren. Van de kleinste coali-
tiepartner in het kabinet moest die brief van tafel: hier zou sprake zijn van
ontoelaatbaar knutselen met (ongeboren) leven. Medici en anderen wezen te-
vergeefs op de nood van de aangedane families, de consensus in medisch-we-
tenschappelijke kring, en de grote zorgvuldigheid waarmee de besluitvorming
plaatsvond. Terecht is deze gang van zaken aangemerkt als ongewenste poli-
tieke bemoeienis met afwegingen die uiteindelijk slechts door arts en ouder-
paar kunnen worden gemaakt.

Dit voorval staat niet op zichzelf. Zo is er van buiten de medische professie
bij herhaling gepleit voor het opstellen van een limitatieve lijst van aandoenin-
gen waarvoor prenataal onderzoek zou zijn toegestaan. Door de betrokken art-
sen is dat begrijpelijkerwijs afgewezen: uiteraard zullen zij ook rekening hou-
den met de verwachte ernst van de aandoening, maar de uiteindelijke
beslissing willen zij zelf kunnen nemen, zonder bemoeienis van wetgever of
verzekeraar en met open oog voor de ervaringen die adviesvragers in hun fa-
milie met de betreffende aandoening hebben.

Bij de discussies rond prenatale diagnostiek speelt op de achtergrond overi-
gens ook de gevoelige kwestie van abortus een rol. Daarbij heeft de wetgever
wel een rol te spelen, zoals dat ook geldt op het gebied van euthanasie, zij het
dat die rol zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het vaststellen van een
buitengrens, opdat voldoende ruimte blijft voor beslissingen in individuele ge-
vallen door artsen die bereid zijn patiënten te helpen en daarvoor de verant-
woording op zich nemen. De huidige wetgeving inzake abortus en euthanasie

 . . ... 



is gelukkig ook op die leest geschoeid. Wel kan men het ten aanzien van de
Euthanasiewet betreuren dat in de rechtspraak gekozen is voor zodanige uitleg
van het kernbegrip ‘ondraaglijk lijden’ dat de arts op een restrictief gedefini-
eerd beroepsdomein is teruggedrongen.

Keuzen in de zorg overlaten aan artsen

Bij beslissingen over de behandeling van individuele patiënten is naast kwali-
teit ook doelmatigheid vereist. De arts moet zuinig omgaan met schaarse mid-
delen en bijvoorbeeld geen onnodige of onnodig dure behandelingen verrich-
ten, of zelf taken blijven uitvoeren die beter door andere zorgprofessionals
kunnen worden verricht. De nieuwe Nederlandse artseneed spreekt in dit ver-
band terecht over de ‘verantwoordelijkheid jegens de samenleving’. Kan en
moet bij het bepalen van wat goede zorg inhoudt het kostenaspect meewegen,
werkzaamheid en doeltreffendheid moeten wel het uitgangspunt blijven. Het
kan echter voorkomen dat een behandeling die uit medisch oogpunt geboden
is, om financiële redenen problematisch is. Dergelijke situaties zullen zich in
de toekomst ongetwijfeld vaker voordoen als collectieve financiering verder
achterblijft bij een groeiende vraag en toenemende medische mogelijkheden.

Waar het mij om gaat is dat men niet van artsen moet verlangen dat zij als
‘goed rentmeester’ van geval tot geval gaan afwegen welke kosten bij een be-
paalde patiënt uit maatschappelijk oogpunt nog verantwoord zijn. Dat leidt
niet alleen tot rechtsongelijkheid, maar het gaat ook de medische competentie
te buiten. En misschien nog wel het belangrijkst: het ondermijnt de vertrou-
wensrelatie wanneer onder het mom van het medisch belang van de patiënt
andere belangen worden gediend. Als de collectieve middelen tekortschieten
en keuzen onvermijdelijk zijn, dan moeten die op politiek niveau worden ge-
maakt (bijvoorbeeld over verhoging van eigen betalingen of beperking van het
wettelijk verzekerde basispakket) en zal men op dat niveau verantwoording
moeten nemen voor de daaruit voortvloeiende beperking van de solidariteit.

Dat geldt ook voor het aanscherpen van indicaties via richtlijnen. Ontwik-
keling daarvan is een taak van de beroepsgroep die verantwoordelijk is voor
invulling van de professionele standaard. Als daarbij echter indicatiegebieden
worden ingeperkt, in de zin dat zorg waarvan het medisch belang vaststaat
vanwege het kostenaspect van vergoeding wordt uitgesloten, dan moet er op-
nieuw voor worden gewaakt dat maatschappelijke keuzen op het bordje van de
arts worden geschoven. In feite gaat het dan niet meer om professionele
richtlijnen die ijkpunt zijn voor goed medisch handelen, maar om allocatie-
richtlijnen die over vergoeding van zorg gaan. Als zulke richtlijnen er moeten
komen, moet duidelijk zijn welke keuzen door wie op welke gronden zijn ge-
maakt.

    



Doorkruisen van medische beslissingen door economische motieven

Willen patiënten vertrouwen stellen in artsen, dan moeten die laatsten natuur-
lijk ook zelf conform de grondregels van hun beroep handelen. Ik preludeerde
daar zo-even al op, toen ik het had over het zorgvuldig omgaan met collectieve
middelen. Hier komt het toneelstuk van Jules Romains weer in beeld, waarmee
ik mijn college begon. Patiënten hebben geen behoefte aan een eigentijdse
dokter Knock; zij willen erop kunnen rekenen dat hun dokter bij indicatiestel-
ling en behandeling door zuivere motieven wordt geleid, de grenzen van eigen
kunnen in acht neemt en waar nodig doorverwijst.

Hebben er altijd wel dokters Knock rondgelopen, de wijze waarop het zorg-
stelsel nu wordt vormgegeven vergroot de risico’s op dit punt. Elk systeem van
financiering van de zorg beïnvloedt het medisch handelen, maar de kans op
undue influence is in het ene systeem groter dan in het andere.

In het zorg- en verzekeringsstelsel waarheen wij (met vallen en opstaan) op
weg zijn, wordt de arts aangespoord zich als marktpartij te gedragen. Dat roept
het gevaar op dat de professionele ethiek van de arts deels plaatsmaakt voor de
ethiek van de markt. Toen een verzekeraar enkele jaren terug besloot artsen
een bonus te geven bij het voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen riep
dat terecht verontruste reacties op. De vordering van een aantal patiënten-
en artsenorganisaties om dit beleid te verbieden werd niet toegewezen, maar
de rechter erkende wel dat patiënten ‘erop (moeten) kunnen vertrouwen dat
hun arts de behandeling die zij nodig hebben in vrijheid kiest’. Is deze casus
nog tamelijk onschuldig, risico’s liggen vooral in het streven naar vergroting
van opbrengst en marktaandeel dat zich zowel in als buiten instellingsverband
manifesteert. Als dat medische beslissingen rond indicatiestelling of verwijzing
gaat beïnvloeden – dat wil zeggen dat men meer of duurdere ingrepen verricht
dan nodig is, of behandelingen uitvoert waarvoor uit het oogpunt van kwaliteit
en veiligheid beter naar anderen kan worden verwezen – is erosie van vertrou-
wen voorspelbaar. 

Beschouwing

We leven in een tijd waarin niet alleen het medisch beroep, maar professies in
het algemeen onder grote druk staan; tegelijk is aan het kunnen vertrouwen op
professionaliteit in onze samenleving meer dan ooit behoefte. In het vooraf-
gaande heb ik slechts enkele aspecten kunnen bespreken van de verhouding
tussen de medische professie aan de ene kant, en samenleving en recht aan de
andere. Zo heb ik buiten beschouwing gelaten dat de professionele autonomie
van artsen de laatste decennia is verminderd en dat professionaliteit en verant-
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woording tegenwoordig als twee zijden van dezelfde medaille worden gezien.
Ook heb ik geen aandacht besteed aan de opkomst van de mondige patiënt/
burger die de geneeskunde kritisch volgt. Belangrijk is bovendien dat zich in
de loop der tijd steeds meer andere zorgprofessies hebben aangediend – met
hun eigen beroepsethos en professionele standaard – met wie artsen moeten
samenwerken. Dat laatste betekent dat in de huidige beroepenwetgeving met
het oog op een doelmatige taakverdeling meer dan nu moet worden uitgegaan
van competenties in plaats van traditionele beroepsdomeinen.

Wel ben ik uitvoerig ingegaan op een aspect dat in de verhouding tussen be-
roepsnormen en recht een centrale plaats inneemt en wat mij betreft ook moet
blijven innemen, te weten de noodzaak dat artsen de missie die de samenleving
hun toevertrouwt uitvoeren, en vooral ook kunnen uitvoeren. Ik heb in het
voorafgaande aan de hand van voorbeelden aangegeven dat zich hier een aan-
tal problemen voordoen.

Wat is nodig om die het hoofd te bieden? Uiteraard ligt hier allereerst een
taak voor de beroepsgroep zelf; als zij de kernwaarden van het beroep niet
koestert, valt moeilijk te verwachten dat anderen dat doen.

Maar het gaat mij nu vooral om de rol van overheid en samenleving. Die
hebben alle reden zich met de geneeskunde te bemoeien, daarvoor staat er
zeker in de moderne gezondheidszorg voldoende op het spel. Maar daarbij
moet de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid van de beroepsgroep
wel uitgangspunt blijven. Kan bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en
kwaliteit worden ingegrepen als de beroepsgroep het erbij laat zitten, vertrou-
wen in haar zelfregulerend vermogen dient voorop te blijven staan. Kapitali-
seren op betrokkenheid en deskundigheid is trouwens in elk geval beter dan
het instandhouden van een cultuur van wantrouwen en controle; die zal de
interne motivatie van de professional eerder ondermijnen en kan bovendien
risicomijdend gedrag bevorderen.

Respecteren van het medisch domein waar het gaat om de inhoud van me-
disch handelen betekent ook terughoudendheid met het vertalen van morele
opvattingen in wetgeving, en zeker met het gebruik van het strafrecht om het
medisch handelen op ethisch beladen gebieden te sturen. In spreek- en behan-
delkamer heeft de overheid weinig te zoeken. Informatie die de arts in zijn
vertrouwenspositie heeft verkregen, kan beter niet gebruikt worden voor daar-
aan vreemde doelen, hoe verleidelijk dat ook kan zijn. Ten slotte moet de over-
heid beslissingen over verdeling van schaarse middelen niet overlaten aan art-
sen.

Voor wat betreft de spanning tussen beroepsethiek en markt verdient de regu-
lering van het zorgstelsel aandacht. Men kan immers wel hopen dat beroeps-

    



beoefenaren tegen de druk van het marktdenken bestand zijn, maar het is be-
ter het zorgstelsel zo in te richten dat hun beroepsethos niet op de proef wordt
gesteld. In dit verband valt te denken aan terughoudendheid met het sturen op
financiële incentives en aan het tegengaan van andere vormen van oneigenlijke
beïnvloeding zoals we dat nu reeds in de geneesmiddelenwetgeving kennen.
Bezien zou moeten worden op welke punten – naast de algemene bepaling in
de WGBO dat de hulpverlener conform zijn professionele standaard moet
handelen – meer specifieke waarborgen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat
zorginhoudelijke keuzen niet ten onrechte worden doorkruist door economi-
sche belangen. Een ander punt is het behoud van wettelijke instrumenten (in
casu de Wet bijzondere medische verrichtingen) om kostbare of ingewikkelde
verrichtingen met het oog op doelmatigheid en kwaliteit te concentreren en
om samenwerking tussen ziekenhuizen te bevorderen.

Bij het waarborgen van de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtin-
gen in de relatie tussen geneeskunde en samenleving kan en moet natuurlijk
ook zelfregulering een rol spelen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan profes-
sionele statuten, bijvoorbeeld om de vereiste onafhankelijkheid van de arts je-
gens verzekeraar en instellingsmanagement te waarborgen. Voorgesteld is
om die een wettelijke basis te geven. Die gedachte verdient ondersteuning,
mits voldoende duidelijk is aan welke uitgangspunten dergelijke statuten zou-
den moeten beantwoorden.

Interessant in dit verband zijn de ontwikkelingen rond de beroepsnormen
van de advocaat. Ook daar is sprake van een geprivilegieerde positie tezamen
met bijzondere, aan het beroep te stellen eisen. Vloeien die voor de arts voort
uit het belang van een optimale individuele gezondheidszorg, voor de advocaat
is de onderliggende ratio het waarborgen van een goede rechtsbedeling. Die
opdracht is de basis van een aantal kernwaarden van het beroep. Een recent
wetsvoorstel voorziet in opneming van die kernwaarden in de Advocatenwet,
zodat een toetsingskader ontstaat voor de toegang tot het beroep, de beroeps-
regulering, de beroepsuitoefening en het tuchtrecht. De kernwaarden waar
het om gaat vertonen veel gelijkenis met die van het medisch beroep: onafhan-
kelijkheid, gerichtheid op het belang van de individuele cliënt, deskundigheid,
integriteit en vertrouwelijkheid.

Zou ook voor het medisch beroep een dergelijk vastleggen van kernwaarden
gewenst zijn? Er is zeker een en ander dat daarvoor pleit. Ook in hun globale
vorm kunnen zulke wettelijke uitgangspunten nuttig zijn als maatstaf en toet-
singskader voor medisch handelen, als richtsnoer voor zelfregulering (waaron-
der in het bijzonder de zojuist genoemde professionele statuten), en – last but
not least – als markering van de grenzen die door de overheid op het gebied
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van de gezondheidszorg ten aanzien van de beroepsuitoefening in acht te ne-
men zijn.

Anderzijds zijn het beroep van advocaat en dat van medicus niet helemaal
vergelijkbaar. Een in dit verband belangrijk verschil is dat de hulpverlening in
de gezondheidszorg, inclusief het medisch handelen, al veel sterker gereguleerd
is dan de rechtshulpverlening. Daarbij zijn – zoals eerder aangegeven – op
uiteenlopende plaatsen in onze wetgeving al enkele grondregels van het me-
disch beroep gecodificeerd. Een bijkomend argument is dat in de gezondheids-
zorg een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheid als de
Orde van Advocaten ontbreekt, wat de noodzaak van wettelijke toetsstenen
minder urgent maakt.

Ligt – dit alles in aanmerking genomen – het apart en als zodanig codificeren
van de kernwaarden van het medisch beroep minder voor de hand, op een
ander punt kunnen zij wel van belang zijn. Deze kernwaarden vormen immers
de grondnormen waaraan de tuchtrechter zou moeten toetsen en (al is het
vaak impliciet) meestal ook toetst. Door het incorporeren van het medisch
tuchtrecht in de Wet BIG zijn de vroegere grondnormen uit de Medische
Tuchtwet (met als kern ondermijning van het vertrouwen in het medisch be-
roep) opnieuw geformuleerd, en wel in termen van (effecten) op de individuele
gezondheidszorg. Dat heeft ertoe geleid dat er naast een concrete eerste grond-
norm, die toegespitst is op de relatie met de patiënt (tekortschieten in zorg),
een diffuse tweede grondnorm is (handelen in strijd met het belang van een
goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg) voor gedragingen die
niet op een individuele patiënt zijn toegesneden. Het betreft in feite een restca-
tegorie, waarbij het meestal om gedragingen van niet-behandelend artsen gaat,
mits die een weerslag kunnen hebben op het belang van de individuele ge-
zondheidszorg. Welke beroepsnormen in dat verband cruciaal zijn wordt
niet gezegd, noch in de wet noch in de toelichting daarop.

Al bij de evaluatie van de Wet BIG in  is aangedrongen op verduidelij-
king van de tweede tuchtnorm, overigens mede in het licht van de verwar-
rende jurisprudentie over de ontvankelijkheid van klachten tegen niet-behan-
delend artsen. Juist gedragingen waarbij de kernwaarden van het beroep in
het geding zijn, kunnen mijns inziens het vertrouwen in de medische professie
ondermijnen en daarmee een weerslag hebben op het belang van individuele
gezondheidszorg, ook als zij niet plaatsvinden in directe relatie met de patiënt.
Te overwegen zou zijn de tweede tuchtrechtelijke grondnorm te verduidelijken
aan de hand van die kernwaarden. Dat biedt behalve meer rechtszekerheid
ook meer aanknopingspunten voor tuchtrechtelijke toetsing. Het kan ook
een bredere uitstraling hebben, en overheid en samenleving eraan herinneren
dat ook zij die waarden moeten respecteren.

    



Ik kom tot een afsluiting van mijn beschouwing. Ik heb het een en ander ge-
zegd over de relatie tussen medische professionaliteit en recht. U kunt mijn
betoog ook breder opvatten, namelijk als beschouwing over het belang van
professies in onze samenleving, en de rol van het recht in de regulering van
die professies. Ik denk dat – per saldo – die rol slechts beperkt kan zijn, ook
wat het medisch beroep betreft. Rechtsregels kunnen bijdragen aan bewaking
van de kernwaarden van dat beroep, maar niet in de plaats treden van de eigen
normativiteit van de professie. Het recht kan wel op verschillende manieren
helpen om aan het sociaal contract tussen medische professie en samenleving
gestalte te geven en er zo aan bijdragen dat de missie van de arts – het dienen
van het belang van de zieke – blijft prevaleren. En dat is natuurlijk de echte
‘triomphe de la médecine’.

Slotwoord

Ik sluit af met een woord van dank. Het gezondheidsrecht is een boeiend ge-
bied. Sinds ik dat  jaar geleden voor het eerst betreden heb, heeft het mij niet
meer losgelaten. Dat ik dit vak vervolgens in universitair verband heb kunnen
blijven beoefenen, heb ik altijd beschouwd als een voorrecht.

De Universiteit van Amsterdam heeft mij in staat gesteld meer dan  jaar
lang een leerstoel op dit gebied te bezetten, een bijzondere stoel, met als het
ware drie poten in de Faculteit der Geneeskunde/het AMC en één in de Facul-
teit Rechtsgeleerdheid. Dat vergde soms wel wat balanceerkunst. Ondanks hun
onderlinge verschillen heb ik mij in die twee werelden echter heel goed thuis
gevoeld. En dit arrangement bood natuurlijk ook een optimale basis voor be-
oefening van het gezondheidsrecht, met behoud van de balans tussen betrok-
kenheid en distantie. Louise Gunning en Edgar du Perron, ik wil jullie bedan-
ken voor het vertrouwen en de steun die beide faculteiten mij door de jaren
heen hebben gegeven. Het is mooi dat de personele unie tussen geneeskunde
en rechten in de persoon van mijn beoogd opvolger Johan Legemaate wordt
voortgezet; hem wens ik veel succes.

Aan het Instituut Sociale Geneeskunde was ik al verbonden voordat ik hoog-
leraar werd. Dat ik die tijd heb mogen samenwerken met Henk Leenen was
een groot voorrecht. Bij dat instituut – de latere afdeling Sociale Geneeskunde
– heb ik bijna  jaar gewerkt, meer dan genoeg voor een roman in meerdere
delen (maar die zal er niet komen). In die tijd heb ik veel zien veranderen. Wat
constant is gebleven is de grote betrokkenheid bij de maatschappelijke aspec-
ten van de gezondheidszorg van een groep mensen met verschillende achter-
gronden. Die multidisciplinaire maar ook heel collegiale sfeer heeft mij altijd
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zeer aangesproken. In de persoon van Karien Stronks wil ik de afdeling daar-
voor bedanken. Noor Oosterhof dank ik voor de goede ondersteuning waarop
ik vele jaren een beroep kon doen.

Toen ik in  hoogleraar werd aan de Juridische Faculteit was de Vak-
groep Bestuursrecht bereid de juridisch wat anders gevederde vogel in haar
midden op te nemen. Dat heb ik erg op prijs gesteld. Adriënne, Jit, Inge en
andere leden van de leerstoelgroep: het was altijd plezierig in jullie midden te
vertoeven, ook om de juridische zinnen af en toe weer wat aan te scherpen.
Het is goed te weten dat met de master Gezondheidsrecht een bloeiende tak
achterblijft aan de publiekrechtelijke stam. Erkentelijk ben ik Tineke van Stra-
len, zonder wie ik de krappe tijd die voor de master beschikbaar is, niet zo
effectief had kunnen benutten.

Onderwijs geven was altijd een mooie uitdaging. Dat geldt zowel voor de
medische studenten, voor wie recht een bescheiden maar vast onderdeel van
hun beroepsopleiding is, als voor de juridische. Bij de medische studenten was
het opvallend hoe zeer de ervaring als co-assistent hun belangstelling voor ju-
ridische aspecten van de beroepsuitoefening vergrootte. Voor juridische stu-
denten was het gezondheidsrecht een keuzegebied. Hun enthousiasme voor
het vak doet deugd omdat in de gezondheidszorg grote behoefte is aan juridi-
sche deskundigheid. Ik hoop dat ik hen bij het verwerven daarvan geholpen
heb. Onderwijs geven is een gezamenlijke onderneming; Jos, Corrette, Jim, ik
dank jullie voor de goede samenwerking.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek heeft heel verschillende
kanten, afhankelijk van de vraag of het gaat om het schrijven van een eigen
artikel of over het verwerven en uitvoeren van een onderzoeksproject waar
samenwerking met anderen cruciaal is. Beide hebben zo hun charmes. Met be-
trekking tot die projecten denk ik met plezier terug aan het gezamenlijk op-
trekken met andere onderzoekers, zowel in het AMC, onder wie mijn collegae
Dick Willems en Hanneke de Haes, als daarbuiten.

Verder memoreer ik ook de contacten met mijn collega-hoogleraren Ge-
zondheidsrecht; de goede samenwerking met hen heb ik altijd zeer gewaar-
deerd.

Een aantrekkelijke kant van een baan als deze, zeker op een toegepast gebied
als het gezondheidsrecht, is het grote beroep dat van buiten de universiteit op
je wordt gedaan in de sfeer van advisering, rechtspraak en toezicht. Die andere
bezigheden waren niet alleen boeiend, maar ook stimulerend voor mijn acade-
mische werk. Het doet mij genoegen dat ik een aantal van die activiteiten ook
na vandaag kan voortzetten.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor alle steun die ik gedurende vele
jaren aan het thuisfront heb ervaren van Veronique, en natuurlijk ook van

    



Sanna. De laatste  jaar heb ik die vooral van jou mogen krijgen, Corrette, en
die was heel belangrijk voor mij.

Ik dank u voor uw aandacht.
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deel I, , p. .

. Zie bv. de klinisch-genetici aan het woord in NRC Handelsblad,  oktober :
‘Ongefundeerde kritiek van politici op abortussen’.

. Ik doel uiteraard op de Brongersma uitspraak, HR  december , NJ , ,
waarbij ‘lijden’ (mede tegen de achtergrond van eerdere parlementaire discussies)
beperkt werd tot lijden dat voortvloeit uit een medisch classificeerbare aandoening.

. Een voorbeeld is dat van dure geneesmiddelen tegen oncologische of immunologi-
sche ziekten, die ziekenhuizen maar voor een deel vergoed krijgen.

. Zij komen ook niet alleen in ons land voor; zie het verslag van een Duits onder-
zoek terzake in NTvG  (), p. .

. Zie hierover uitvoeriger J.K.M. Gevers, Vermenging van medische en maatschappe-
lijke verantwoordelijkheden ongewenst, Ned.T.v.Geneeskd.  (), pp. -
.

. Gezondheidsraad, Medisch handelen op de tweesprong, Den Haag , p. .
. Vgl. E.D. Pellegrino, The commodification of medical and health care: the moral

consequences of a paradigm shift from a professional to a market ethic, Jnl. Med.
Philosophy  (), pp. -.

. Medisch Contact , p. ; zie ook de discussie n.a.v. het subsidiëren door
zorgverzekeraars van de wetenschappelijke vereniging van verloskundigen bij min-
der doorverwijzen naar een specialist (Kamerstukken II, -, Aanhangsel
pp. -).

. Voorzieningenrechter Rb. Arnhem  januari , GJ  nr. .
. Berichten daarover stellen niet gerust; zie recentelijk Zorgvisie  mei , p.  en

; NRC Handelsblad  en  mei , p. .
. Zie hierover en i.h.b. over het vertrouwen schenken aan professionals in sectoren

van publieke dienstverlening: WRR, Bewijzen van goede dienstverlening, Den
Haag .

. Vgl. J. Legemaate, ‘Low trust’ in de gezondheidszorg, TvGR , pp. -.

 . . ... 



. Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik
van prestatie-indicatoren, Gezondheidsraad/RVZ, Den Haag, Centrum voor ethiek
en gezondheid, .

. Zie bv. een bepaling als die opgenomen in het Besluit geneesmiddelenwet (art.)
die samenwerkingsrelaties verbiedt met apotheekhoudenden, die tot gevolg hebben
dat het ter hand stellen van op recept voorgeschreven geneesmiddelen wordt beïn-
vloed door andere motieven dan die van een goede geneesmiddelenvoorziening.

. Vgl. H.D.C. Roscam Abbing, Zorgen voor de patiënt van morgen; gezondheid, recht
en onderzoek, Afscheidsrede UU, Bohn Stafleu Van Loghum , p. .

. J.G. Sijmons, De stimulerende middelen van de wetgever; ontwikkelingen in het ge-
zondheidsrecht, oratie UU, SDU-uitgevers , p. .

. Kamerstukken II, -, , nrs.-; voor een samenvatting zie Ned.Juris-
tenblad , pp. -.

. Het voorstel van de RVZ () om van de Orde van medisch specialisten een
vergelijkbare beroepsorganisatie met verordenende bevoegdheid te maken heeft in
het algemeen tot een afwijzende reactie geleid, zie J. Legemaate, o.c., pp. -.

. Kamerstukken II, -, , nr., pp. -; idem -, , nr., pp. -
.

. J.M. Cuperus-Bosma e.a., Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg, ZonMw, Den Haag , p. . Zie bv. ook CTG  november ,
TvGR / (m.nt. Sluijters).

. Die kernwaarden zouden dan op overeenkomstige wijze kunnen gelden voor de
andere beroepen genoemd in art.  en art.  Wet BIG die met dat van de arts
vergelijkbaar zijn qua positie en zelfstandige relatie met de patiënt.

. Dan zou er overigens ook voor gezorgd moeten worden dat de reikwijdte van de
Wet BIG hierbij geen belemmering oproept voor toepassing van het tuchtrecht op
artsen die niet in een directe hulpverleningsrelatie staan met een patiënt, bijvoor-
beeld door bepaalde door de minister van VWS aan te wijzen werkzaamheden
gelijk te stellen met handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg
(J.M.Cuperus-Bosma e.a., o.c., p. ).
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