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De geneeskundige behandelingsovereenkomst

in het burgerlijk wetboek
1. Inleiding
In februari 1987 hebben de ministeries van justitie en van welzijn, volksgezondheid en cultuur een voorontwerp van wet van de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling het licht doen zien.'
De kern van het voorontwerp is de invoeging in het bestaande Burgerlijk Wetboek van 1838 van een nieuwe afdeling, bestaande uit de artikelen 1653-1653
u. Te zijner tijd zal deze worden opgenomen in boek 7 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. De nieuwe regeling voorziet in tal van aangelegenheden die momenteel ongeregeld zijn of waarvoor hooguit in de jurisprudentie oplossingen
zijn gevonden.
Allereerst komen in het voorontwerp een aantal 'klassieke' patientenrechten
aan de orde: het recht op (geen) informatie (art. 1653 b en c), het toestemmingsvereiste (art. 1653 d en e) en het recht op privacy. Tot dit laatste kunnen
worden gerekend het recht op inzage en afschrift (art. 1653 k), het beroepsgeheim (art. 1653 1 en m) en het recht om zonder pottenkij kers te worden behan-

deld (art. 1653 n).
Dan noemt het voorontwerp enige andere verplichtingen van de hulpverlener.
Hij dient de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen (art. 1653 g).
Hij moet aantekening houden van de gegevens van de patient (art. 1653 i), deze een bepaalde tijd bewaren en vervolgens vernietigen (art. 1653 j). Voor de
hulpverlener is de overeenkomst in beginsel onopzegbaar (art. 1653 o).
Bijzondere aandacht besteedt het voorontwerp aan de positie van de minderjarige patient. Indien deze tot een redelijke waardering van zijn belangen ter
zake in staat kan worden geacht, krijgt hij op het punt van toestemming en
privacy al vanaf zijn twaalfde jaar een grote mate van zelfstandigheid ten opzichte van zijn wettelijk vertegenwoordiger (art. 1653 d, 1653 I lid 3, 1653 n
lid 3). Vanaf zijn zestiende jaar is iedereen in beginsel bekwaam een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf aan te gaan (art. 1653 a).
Het voorontwerp treft een voorziening voor de vertegenwoordiging van patienten die blijvend of tijdelijk niet in staat zijn tot een redelijke waardering
van hun belangen (art. 1653 q lid 2). Belangrijk is dat in dit voorontwerp de
in de literatuur veelvuldig bepleite centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis wordt gerealiseerd (art. 1653 r). Voor hulpverlener en ziekenhuis geldt
Hoogleraar burgerlijk recht RUU en lid van de redactieraad van dit blad.
** Universitair docent burgerlijk recht en gezondheidsrecht RUU.
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een exoneratieverbod (art. 1653 s). Meer in het algemeen verklaart art. 1653 u
de gehele afdeling tot dwingend recht. Het belang hiervan wordt nog vergroot
door art. 1653 t, dat de werking van de nieuwe afdeling uitbreidt tot de gevallen waarin geneeskundige behandeling niet plaatsvindt op grond van een behandelingsovereenkomst .
In deze bijdrage willen wij de voorgestelde wetsbepalingen aan een nadere
analyse onderwerpen. Daarbij willen wij in het bijzonder aandacht besteden
aan de vraag of de voorgestelde regeling aansluit bij het algemeen deel van het
Burgerlijk Wetboek en van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. De maximale
lengte waaraan een inleidende beschouwing als de onderhavige moet voldoen,
brengt mee dat voor gedetailleerde rechtshistorische en rechtsvergelijkende
aantekeningen geen plaats is. Voor een goed begrip van de thans voor ons liggende wetsartikelen is echter een korte schets van de voorgeschiedenis en van
de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen onontbeerlijk.
Het huidige voorontwerp is een rechtstreeks uitvloeisel van de belangstelling
die in ons land in de jaren zeventig is ontstaan voor de struktureel zwakke
rechtspositie van de patient ten opzichte van zijn hulpverlener. Deze belangstelling is vooral ontstaan door de inaugurele rede van Rang over Patientenrecht' in 1973.2 Hoe tot een oplossing voor het gesignaleerde probleem te komen? Drie reguleringsmodellen dienden zich aan: zelfregulering, een administratiefrechtelijke regeling en een civielrechtelijke regeling. De zelfregulering
viel als eerste af. In 1982 koos de regering uitdrukkelijk voor wetgeving.3 Terecht, naar het ons voorkomt. Ook gemeten naar de maatstaven van 1987, nu
zelfregulering zoveel meer politiek gewicht heeft, is een sterkere vorm van regulering noodzakelijk.4
De volgende keuze ligt minder voor de hand. Waarom gekozen voor een civielrechtelijke overeenkomst wanneer vergelijkbare afhankelijkheidsrelaties
bijstandsverlening, onderwijs, gedwongen opgenomen psychiatrische paop publiekrechtelijke grondslag zijn gefundeerd? Bij het bepalen
tienten
van deze keuze heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld dat de relatie
tussen hulpverlener en patient in de meeste ons omringende landen traditioneel als een privaatrechtelijke wordt beschouwd.
Dat brengt ons bij een volgend punt. Is eenmaal de keuze op de privaatrechtelijke verbintenis gevallen, dan dient nog nader te worden gespecificeerd of het
een verbintenis uit overeenkomst dan wel uit andere rechtsfeiten zal zijn.
Verscheidene van de voorgestelde bepalingen zouden zonder enig bezwaar ook

J.F. Rang, Patientenrecht, Leiden 1973.
Voortgangsnota patientenbeleid, Kamerstukken II, 1982-1983, 16 771, nr. 14. Zie ook de,
door een commissie onder voorzitterschap van prof. H.J.J. Leenen voorbereide, adviezen die de
Centrale Raad voor de Volksgezondheid tussen 1980 en 1982 hieromtrent heeft uitgebracht.
4 In een recente uitgave van de Nederlandse Postorderbond stelt W.J. Slagter aan zelfregulering
de volgende eisen: 1. hoge organisatiegraad en mogelijkheid de regels te doen naleven, 2. overheidsregulering als stok achter de deur, 3. bij lage organisatiegraad mogelijkheid van algemeen
verbindendverklaring, 4. algemeen onverbindendverklaring van onredelijk bezwarende algemene
voorwaarden, 5. een kosten-baten analyse, 6. overheidssubsidiering, 7. een behoorlijke regeling
van het klachtrecht, 8. ook een Kollectieve aktie tot het verkrijgen van een verbod of een gebod
(Zelfregulering, individu en overheid/Plaatsbepaling, Den Haag 1987).
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in een regeling van onrechtmatige daad, zaakwaarneming of rechtsfeit sui generis passen. Bij lezing van het voorontwerp ontstaat de indruk dat de keuze
voor de overeenkomst als juridisch kader om de rechtspositie van de patient
te verbeteren (veelzeggend is in dit verband de veelgebruikte benaming 'Patientenwet' voor dit voorontwerp) enigszins toevallig is. Aandacht voor enige
verplichtingen aan de zijde van de patient is bijvoorbeeld bij de ontwerp-wetgevers nauwelijks te bespeuren. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de
regeling van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op behandelingssituaties waarin een overeenkomst ontbreekt (art. 1653 t). Dit brengt een zekere
spanning met het algemeen deel van het burgerlijk recht teweeg. Niettemin
pleiten voor de keuze van de overeenkomst zeker heel goede argumenten: met
name het tegenwoordig zo benadrukte toestemmingsvereiste vindt in de wettelijke regeling van de overeenkomst een natuurlijke grondslag.5 We kunnen
daarom onze instemming met deze keuze betuigen.
Spanning met het algemeen gedeelte van het burgerlijk recht ontstaat in het
voorontwerp ook doordat een aantal voorschriften elementen in de relatie tussen hulpverlener en patient betreffen die wellicht beter via de weg van de zelfregulering zouden kunnen worden geregeld.

Tenslotte nog dit. Naast Den Haag zijn het tegenwoordig Brussel (EG),
Luxemburg (EG Hof van Justitie) en Straatsburg (Europees Hof voor de
Rechten van de Mens) die onze rechtsontwikkeling sturen. Gezien de recente
ontwikkelingen in het familierecht, lijkt enige Straatburgse bemoeienis met
het aanpalende gezondheidsrecht de komende jaren ons geenszins ondenkbaar. En nu het konsumentenrecht al tot menige EG-richtlijn heeft geleid,
mag evenmin uitgesloten worden geacht dat de gezondheidsindustrie en -detailhandel de nodige Brusselse aandacht zal gaan krijgen.6 De ervaring leert
evenwel dat het in zo'n geval juist goed is om als lid-staat met wetgeving voorop te lopen. De richtlijn-ontwerpers zullen dan vaak geneigd zijn de reeds aanwezige regelingen als voorbeeld te hanteren.' Nu elders in Europa wettelijke
regelingen van de geneeskundige behandeling ontbreken8 kan Nederland met
deze primeur een goede slag slaan.
5

Zie hieromtrent in het bijzonder J.A.C. Bartels, Hulpverleningsrecht, diss. Utrecht, Deventer

1984.
6 Er is wel enig onderzoek gaande. Zo is het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (RUU)

betrokken bij het project 'Recht der europaischen Arzneimittelmärkte', dat wordt uitgevoerd
door het Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP) van de universiteit van Bremen.
7 Bij de voorbereiding van de ontwerp-richtlijn inzake elektronisch betalingsverkeer speelt de
Deense wetgeving bijvoorbeeld een belangrijke rol. De Deense wet is op dit gebied in Europa tot
dusverre de enige - zie J. de Boer, Electronisch betalen: wie draagt het risico van onbevoegd gegeven betalingsopdrachten?, NJB 1987, p. 993-995.
aanvang gemaakt met
In de Duitse Bondsrepubliek heeft de regering een - voorzichtige
8
de herziening van het verbintenissenrecht: zie E.H. Hondius, De komende herziening van het
Duitse verbintenissenrecht, in: Recht van spreken over notariaat en belastingrecht/Opstellen aangeboden aan prof. A. Meering, Deventer 1984, p. 119-123. In dit kader hebben E. Deutsch en
M. Geiger een bijzondere wettelijke regeling voor de geneeskundige behandelingsovereenkomst
voorgesteld: Gutachten und Vorschlage zur Oberarbeitung des Schuldrechts, Köln 1981. Het onderwerp staat vooralsnog niet op de agenda van de commissie die in het leven is geroepen om bepaalde onderdelen van de voorstellen om te werken tot een voorontwerp van wet - zie de installatierede, NJW 1984, p. 1201-1206.

-
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2. Reikwijdte van de regeling
2.1 Partijen bij de overeenkomst
Onder behandelingsovereenkomst verstaat art. 1653 lid 1 van het voorontwerp
'de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de
hulpverlener, zich in de uitoefening van een beroep of bedrijf verbindt tot het
verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst'. Hulpverlener
in de zin van het voorontwerp is slechts degene die beroeps- of bedrijfsmatig

handelingen op het gebied van de geneeskunst verricht. De situatie waarin
iemand een aan suikerziekte lijdend gezinslid insuline-injecties toedient valt
bijvoorbeeld buiten het bereik van de regeling. De toepasselijkheid van de re-

-

geling is echter niet beperkt tot hulpverleners uit beroepsgroepen die op grond
van een wettelijke regeling bevoegd zijn tot de uitoefening van (een deel van)
de geneeskunst. Evenals het wetsontwerp BIG9 waarin deze beroepsbescherming (behalve ten aanzien van de 'voorbehouden handelingen') komt te vervallen, sluit het voorontwerp zo aan bij de maatschappelijke realiteit waarin
ook bij de uitoefening van andere beroepen handelingen op het gebied der geneeskunst worden verricht.
Opvallend is dat in de omschrijving van de behandelingsovereenkomst in art.
1653 lid 1 slechts één van de beide contractspartijen, de hulpverlener, voorkomt. De wederpartij wordt niet genoemd. Wederpartij is blijkens de toelichting niet noodzakelijk de patient zelf; het kan ook een ander zijn die ten behoeve van de patient een behandelingsovereenkomst sluit. Als voorbeeld van
dit laatste wordt gewezen op het in de praktijk niet ongebruikelijke geval dat
iemand ten behoeve van een bewusteloze patient verzoekt deze te behandelen.
Wij merken hierbij op dat dan vaak beoogd zal worden voor deze patient een
eigen recht op behandeling (met een eigen betalingsverplichting) in het leven
te roepen. Indien iemand op eigen naam een overeenkomst met een hiertoe
strekkend beding met een hulpverlener sluit is naar onze mening sprake van
een overeenkomst met een derdenbeding. Nog afgezien van andere juridische
complicaties, zal behandeling op grond van deze overeenkomst eerst kunnen

plaatsvinden nadat de patient het beding aanvaard heeft. Als juridische
grondslag voor de behandeling van een bewusteloze patient lijkt deze constructie dus, zeker in het huidige recht, niet geschikt. Overigens kan in deze
situaties veelal de patient zelf als partij bij de behandelingsovereenkomst worden aangemerkt. Nog afgezien van de gevallen waarin degene die zich de belangen van de patient aantrekt handelt als wettelijk vertegenwoordiger of als
gevolmachtigde van de patient, kan hij immers als diens vertegenwoordiger
optreden op grond van zaakwaarneming (art. 1393 BW en 6.4.1.4 NBW).

2.2 Handelingen op het gebied van de geneeskunst
Bij het bepalen van wat in dit voorontwerp onder handelingen op het gebied
van de geneeskunst moet worden verstaan hebben de opstellers aansluiting gezocht bij het wetsontwerp BIG.'°
Regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), Tweede Kamer 1985-1986, 19 522, nrs. 1-2.
10 Zie noot 9.
9

6

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1988

1

De omschrijving in art. 1653 lid 2 sub a is gelijkluidend aan art. 1 lid 2 sub
a BIG: 'alle verrichtingen
het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, de patient,
en ertoe strekkende deze van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een
ziekte te behoeden of diens gezondheidstoestand te beoordelen, danwel deze
verloskundige bijstand te verlenen'.
Dat handelingen op het gebied van de geneeskunst rechtstreeks betrekking
moeten hebben op een patient betekent echter niet dat er ook een direct contact tussen hulpverlener en patient moet bestaan. Als voorbeeld noemt de toelichting de verrichtingen van een klinisch chemicus bestaande in het onderzoeken van stoffen die van de patient afkomstig zijn en het beoordelen daarvan.
Iedere beroeps- of bedrijfsmatige hulpverlener die zich tot de in art. 1653 lid
2 sub a bedoelde verrichtingen verbindt, sluit derhalve een behandelingsovereenkomst (afgezien van de nog te bespreken uitzonderingen bedoeld in art.
1653 leden 4 en 5). Voor artsen en tandartsen wordt het terrein van de handelingen op het gebied van de geneeskunst ruimer getrokken: ook alle andere
dan de reeds genoemde handelingen vallen daaronder mits zij rechtstreeks betrekking hebben op een patient en door arts of tandarts in die hoedanigheid
worden verricht (art. 1653 lid 2 sub b). Te denken valt hier volgens de toelichting aan behandelingen met een zuiver cosmetisch oogmerk en aan voorlichting over zwangerschapspreventie door een arts.
Art. 1653 lid 3 geeft een tweede uitbreiding aan het begrip handelingen op het
gebied der geneeskunst. Tot deze handelingen rekent genoemde bepaling ook
handelingen die daarmee een samenhangend geheel vormen, in de toelichting
`aanpalende' handelingen genoemd. Hieronder wordt verstaan 'het in het kader van geneeskundige handelingen verzorgen en verplegen van de patient en
het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patient voorzien in de materiele
omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht'. Hoewel de tekst van art. 1653 lid 3 geen aanleiding geeft te veronderstellen dat deze handelingen slechts in een intramurale setting kunnen voorkomen, wekt de
toelichting deze indruk wel. Daarin wordt alleen ingegaan op de situatie dat
de patient in het ziekenhuis is opgenomen. Een zo beperkte strekking lijkt ons
vanuit het gezichtspunt van de patient niet gewenst. Voor de patient mag het
naar onze mening geen verschil maken of deze 'aanpalende' handelingen worden verricht binnen een ziekenhuis of daarbuiten, bijvoorbeeld door een wijkverpleegkundige. Probleem met betrekking tot deze handelingen is dat per geval bezien zal moeten worden of verpleging, verzorging etc. verricht worden
in het kader van geneeskundige handelingen in de zin van art. 1653 lid 2.
Slechts als dit zo is, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Een dergelijk onderscheid lijkt niet gerechtvaardigd en schept bovendien onzekerheid
voor patient en hulpverlener. Op dit punt dient de wetgever zich nog nader
te beraden.
Onder de omschrijving van de geneeskundige handelingen van art. 1653 lid 2
vallen ook handelingen op gebied van de artsenij-bereidkunst in de zin van de
Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408). Voor zover deze wor-

den verricht door een zelfstandig gevestigde apotheker maakt het voorontwerp echter een uitzondering (art. 1653 lid 4). De aflevering van geneesmiddeTijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1988
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len in een ziekenhuis of door een apotheek-houdende huisarts valt dus wel onder de omschrijving van handelingen op het gebied van de geneeskunst.

2.3 Geen behandelingsovereenkomst
Uit de wijze waarop de geneeskundige handelingen zijn omschreven zou volgen dat ook de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt deze handelingen
te verrichten in dienstbetrekking (bijvoorbeeld wanneer arts en ziekenhuis een
arbeidsovereenkomst sluiten) een behandelingsovereenkomst is. Terecht sluit
art. 1653 lid 5 dit uit. Deze bepaling is naar onze mening echter overbodig indien art. 1653 lid 2 sub a in deze zin wordt gewijzigd dat de verrichtingen betrekking moeten hebben op een bepaalde persoon.

2.4 Toepassehjkheid buiten overeenkomst
Geneeskundige behandeling van een patient vindt niet altijd plaats op grond
van een behandelingsovereenkomst. De toelichting noemt als voorbeelden gevallen waarin een patient bewusteloos de praktijk van een beroepsbeoefenaar
is binnengebracht en gevallen waarin geneeskundige handelingen worden verricht door bedrijfsartsen of keuringsartsen. Voorts valt hier te denken aan behandeling van gedwongen opgenomen psychiatrische patienten. Met art. 1653
t lid 1 wordt beoogd de bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst
van overeenkomstige toepassing te doen zijn op deze situaties (met uitzondering van de in lid 2 bedoelde gevallen). Het luidt als volgt: 'Degene die anders
dan krachtens een behandelingsovereenkomst in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ten aanzien van een patient handelingen verricht als bedoeld
in artikel 1653, is aansprakelijk als was hij bij een behandelingsovereenkomst
partij: deze afdeling is dan van overeenkomstige toepassing.'. De formulering
van deze bepaling is niet erg gelukkig. Zoals uit de toelichting blijkt, is vestiging van aansprakelijkheid niet het eerste doel. Bedoeld wordt te bewerken
dat de rechten en verplichtingen uit deze afdeling ook gelden in behandelingssituaties waarin een contract ontbreekt. Het verdient naar onze mening aanbeveling art. 1653 t lid 1 in deze zin te herformuleren, bijvoorbeeld als volgt: 'Indien iemand anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf handelingen verricht als bedoeld in art.
1653 is deze afdeling van overeenkomstige toepassing.' Aansprakelijkheid van
de hulpverlener is het logische gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen die hem in deze afdeling werden opgelegd; dat ook de regeling van de cen-

t

trale aansprakelijkheid van het ziekenhuis (art. 1653 r) toepasselijk is, volgt
zonder meer uit de voorgestelde tekst. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek komen `schakelbepalingen' als de door ons voorgestelde regelmatig voor.
Wij zijn het eens met de strekking van art. 1653 t lid 2, dat de afdeling betreffende de behandelingsovereenkomst niet zonder meer toepasselijk is op de behandeling van patienten die op grond van een uitspraak van de strafrechter
een gedwongen verpleging ondergaan in een justitiele inrichting voor verpleging van ter beschikking van de regering gestelden. De redactie van lid 2 behoeft echter wel de nodige aanpassing. Hierin wordt verwezen naar twee reeds
vervallen bepalingen van het Wetboek van Strafrecht (art. 13 en 38c). Bovendien vindt de bedoelde verpleging niet plaats ingevolge art. 37b Sr. Dit artikel
8

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1988

9

regelt slechts de duur van de ter beschikking stelling.
Afzonderlijke aandacht verdient nog het volgende. Door de werking van art.
1653 t lid 1 gelden de in deze afdeling omschreven rechten en verplichtingen
in iedere behandelingssituatie (met uitzondering van de in lid 2 bedoelde geval-

len), ongeacht de aard van de juridische band die tussen hulpverlener en patient bestaat. Nu de toepasselijkheid van deze afdeling niet afhankelijk is
van het bestaan
en naar onze mening ook niet afhankelijk behoort te zijn
en
van een behandelingsovereenkomst, zou het ook denkbaar zijn geweest
vanuit het oogpunt van systematiek wellicht de voorkeur hebben verdiend
de behandelingssituatie te regelen als een toestand waaraan de wet rechtstreeks
verbintenissen verbindt, bijvoorbeeld in een toe te voegen afdeling 6.4.1A
NBW. Wil men echter de voorschriften inzake geneeskundige behandeling bijeenhouden, dan dient de thans gekozen weg te worden gevolgd.

3. Rechten van de patient
3.1 Informatie
Recht op informatie is voor de patient een belangrijk recht. Hij heeft informatie nodig om op verantwoorde wijze toestemming te kunnen geven (informed
consent). Ook in andere gevallen is het voor hem van belang van de hulpverle-

ner informatie te ontvangen, bijvoorbeeld over de uitslag van een onderzoek
of over een te volgen leefwijze. Art. 1653 b lid 1 verplicht de hulpverlener op
duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk, de patient in te lichten over aard
en doel van onderzoek of behandeling, over de te verwachten gevolgen en risico's, over andere methoden van onderzoek of behandeling, over de staat van
zijn gezondheid en over de vooruitzichten met betrekking tot zijn gezondheid.
Een ongeclausuleerde verplichting om op verzoek schriftelijk over al deze
punten inlichtingen te verschaffen is een grote last voor de hulpverlener. De
goede trouw (art. 1374 lid 3 BW) en straks redelijkheid en billijkheid (art.
6.5.3.1 NBW) bieden evenwel de mogelijkheid om via de jurisprudentie alsnog
enige clausulering aan te brengen. Daarbij is wel de vraag of over dit soort
zaken zal worden geprocedeerd.
De verplichting tot informatie is niet onbegrensd. Indien de inlichtingen voor
de patient ernstig nadeel zouden opleveren mag de hulpverlener deze achterwege laten (art. 1653 b lid 2). Uiterste terughoudendheid lijkt ons bij het aannemen van deze uitzonderingssituatie geboden. Een te ruim beroep op de zogenaamde 'therapeutische exceptie' betekent onnodige bevoogding van de pai tient. Bovendien kan een beroep op deze exceptie gemakkelijk op gespannen
voet staan met het uitgangspunt van het voorontwerp dat verantwoorde toestemming slechts na voldoende informatie gegeven kan worden.
Wanneer de hulpverlener de patient in diens belang bepaalde inlichtingen onthoudt, moet hij deze, indien het belang van de patient dit vereist, aan een ant der dan de patient verschaffen (art. 1653 b lid 2). Naleving van deze plicht
door de hulpverlenende betekent steeds en doorbreking van zijn beroepsgeheim (art. 1653 1) en daarmee een inbreuk op de privacy van de patient. Wij
achten het niet in het belang van de patient dat te gemakkelijk zou kunnen
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1988
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worden aangenomen dat de hulpverlener in een bepaald geval tot mededelingen aan een derde verplicht zou zijn. De wettekst houdt dit gevaar echter wel
in; de kring van personen aan wie informatie mag worden verschaft, wordt
namelijk op geen enkele wijze beperkt. De artikelsgewijze toelichting lijkt
daarentegen van een vrij strikte opvatting uit te gaan. Als in aanmerking komende derden worden de echtgenoot, kinderen of huisarts van de patient ge, noemd. Het verdient naar onze mening aanbeveling ook in de wettekst een
dergelijke clausulering op te nemen.
Hoewel goede informatie voor de patient van groot belang is, is hij niet verplicht deze in ontvangst te nemen. Een uitzondering geldt voor inlichtingen die
de hulpverlener noodzakelijkerwijs aan de patient dient te verstrekken (art.
1653 c). Volgens de artikelsgewijze toelichting kan worden gedacht aan het geval dat de hulpverlener de desbetreffende inlichtingen op grond van een wettelijk voorschrift (Quarantainewet, Stb. 1960, 335; wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekte-oorzaken, Stb. 1928, 265) aan derden moet meedelen.
Aangezien het verstrekken van deze inlichtingen gevolgen kan hebben voor de
patient spreekt het voor zich dat hij ook wordt ingelicht. Voorts noemt de toelichting gevallen waarin het niet verstrekken van inlichtingen zodanige risico's
voor de patient of voor anderen met zich brengt, dat het noodzakelijk moet
worden geacht de patient te informeren, ook al heeft hij te kennen gegeven
geen prijs te stellen op inlichtingen, bijvoorbeeld indien de ziekte van de patient zijn rijvaardigheid nadelig beinvloedt. Men denke voorts aan het gebied
van de genetica. In zijn recente preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht stelt Gevers dat zich op dit terrein in verband met belangen van derden dusdanige omstandigheden kunnen voordoen, dat de hulpverlener tot de
overtuiging komt dat hij de wens van de client van bepaalde informatie verschoond te blijven, noodgedwongen moet negeren. Het zal dan, aldus Gevers,
moeten gaan om situaties, waarin de beroepsbeoefenaar concludeert dat hij
bepaalde familieleden hoe dan ook moet inlichten." Wij wijzen in dit verband ook op de discussie naar aanleiding van de invoering van onderzoek van
donorbloed op antistoffen tegen het AIDS-virus. Sommigen hebben betoogd
dat het in het belang van de volksgezondheid noodzakelijk is de donor altijd
te informeren over een positieve testuitslag,'2 anderen zijn van mening dat
het algemeen belang meer gediend is met vrijwillige informatie en voorlichting
over risico's en aanpassing van leefstijlen."

3.2 Toestemming
Art. 1653 lid 1 eist dat de patient telkens toestemming geeft voor verrichtingen
ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst. Deze toestemming hoeft
niet in alle gevallen expliciet te worden gevraagd en gegeven. Indien de ver-

11 J.K.M. Gevers, Juridische aspecten van erfelijkheidsonderzoek en -advies, preadvies voor de
Vereniging voor Gezondheidsrecht, 1987, blz. 20.

12 J.E.M. Akveld e.a., AIDS: informatie aan bloeddonoren, Medisch Contact 1985, blz.
988-990.

13 Zie o.a. H.D.C. Roscam Abbing, AIDS en de rechten van de patient, Tijdschrift voor Sociale
Gezondheidszorg 1985, blz. 945.
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richting niet van ingrijpende aard is, mag toestemming daartoe verondersteld
worden (art. 1653 d lid 2). In een beperkt aantal situaties mag ook zonder toestemming worden behandeld: indien de patient niet in staat is zijn toestemming te geven en bovendien het belang van de patient vereist dat onverwijld
tot de verrichting wordt overgegaan of indien uit een andere wet voortvloeit
dat zonder toestemming tot bepaalde verrichtingen mag worden overgegaan
(art. 1653 d lid 4).
In concrete gevallen zal twijfel mogelijk zijn of toestemming moet worden ge-

vraagd of dat deze mag worden verondersteld, omdat de verrichting als
niet-ingrijpend kan worden beschouwd. Een actueel voorbeeld hiervan vormt
de discussie rond de vraag of zonder (uitdrukkelijke) toestemming van de patient een onderzoek naar besmetting met het AIDS-virus (een zogenaamde
HIV-test) mag worden uitgevoerd. Volgens Roscam Abbing is hiervoor altijd
toestemming vereist. Deze mag niet verondersteld worden omdat, naar haar
mening, uitvoering van deze test niet als een verrichting van niet ingrijpende
aard mag worden beschouwd. Of een verrichting ingrijpend is wordt volgens
Roscam Abbing niet uitsluitend bepaald door de aard van de verrichting
een HIV-test is technisch eenvoudig , maar ook door het perspectief van de
verdenpatient.14 Dupuis daarentegen acht in een beperkt aantal gevallen
uitvoering van een HIV-test zelfs
king van AIDS in een klinische setting
zonder toestemming gerechtvaardigd." Voor deze opvatting laat het voorontwerp echter geen ruimte. Voor deze behandeling zonder toestemming moet
immers een wettelijke grondslag aanwezig zijn (art. 1653 d lid 4).
De regeling van het voorontwerp sluit aan bij de algemeen aanvaarde opvatting, dat een patient door een behandelingsovereenkomst te sluiten niet reeds
bij voorbaat instemt met alle verrichtingen die in het kader daarvan nodig zullen zijn. De hulpverlener krijgt geen behandelingsrecht; ook niet in deze zin
dat hij een patient aan zijn eenmaal gegeven toestemming kan houden. In het
voorontwerp ontbreekt echter een bepaling die inhoudt dat een patient op een
eenmaal gegeven toestemming kan terugkomen. Volgens de algemene toelichting volgt uit de eigen met eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke
integriteit verband houdende aard van de overeenkomst dat de patient deze
bevoegdheid heeft. Omwille van de rechtszekerheid achten wij het wenselijk
ook deze bevoegdheid in de wet op te nemen.
Een verplichting voor de hulpverlener om schriftelijk vast te leggen voor welke
ingrepen de patient toestemming heeft gegeven bestaat slechts indien de patient hierom vraagt (art. 1653 e). Het voorontwerp gaat hier minder ver dan
de Voortgangsnota patientenbeleid. Voor zware ingrepen wordt hierin een
verplichting tot schriftelijke vastlegging van de toestemming wenselijk geacht
en voor overige ingrepen slechts indien de patient daarom verzoekt.'6

14 H.D.C. Roscam Abbing, Het toestemmingsbeginsel en het onderzoek op HIV-infecties, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1987, blz. 1420-1422.
15 H.M. Dupuis, Een klassiek dilemma: wiens belang prevaleert?, Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde 1987, blz. 1422-1423.
16 Voortgangsnota patientenbeleid, Tweede Kamer 1982-1983, 16 771, nr. 14 blz. 27.
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3.3 Behandeling
Overeenkomstig de heersende opvatting wordt voor de mate van zorg die de
hulpverlener bij zijn werkzaamheden in acht moet nemen een normatieve
standaard aangelegd: de zorg van een goed hulpverlener (art. 1653 g). De artikelsgewijze toelichting zegt: 'De rechter zal bij toetsing van de in het onderhavige artikel neergelegde norm, regels en normen die op het gebied van de hulpverlening in de gezondheidszorg gelden gebruiken als bouwstenen voor zijn
oordeel'. Wij merken hierbij op dat de rechter niet alleen zal dienen te toetsen
aan normen die daadwerkelijk worden nageleefd, maar ook zal moeten beoordelen of dit de normen zijn die een goed hulpverlener in acht behoort te nemen. Bij de toepassing van deze bepaling kunnen bijvoorbeeld gedragsregels
van beroepsorganisaties, adviezen van de gezondheidsraad en erkenningsnormen een belangrijke rol spelen, maar allesbepalend zijn zij niet.
Het spreekt voor zich dat de keuze van een patient voor een bepaalde hulpverlener in veel gevallen zal worden gemaakt met het doel door deze persoon zelf
of door een bepaalde persoon in zijn dienst te worden behandeld. In beginsel
zal deze hulpverlener de verbintenis dan persoonlijk moeten uitvoeren (zie art.
6.1.6.4 NBW). Art. 1653 h benadrukt dat afspraken hierover niet een onbeperkt recht op deze persoonlijke behandeling geven. Uit de overeenkomst kan
voortvloeien dat bepaalde handelingen ook door anderen worden verricht,
bijvoorbeeld door een waarnemer of een assistent. Dit doet overigens niet af
aan eventuele aansprakelijkheid van de hulpverlener.
3.4 Dossiervorming en inzage
De verplichting van de hulpverlener om, ten behoeve van een goede hulpverlening, aantekening te houden van de gegevens over de gezondheid van de patient en van de verrichtingen die hij heeft uitgevoerd, is opgenomen in art.
1653 i lid 1. De patient kan een verklaring met betrekking tot deze aantekeningen toevoegen (lid 2).
De hulpverlener is verplicht deze aantekeningen en andere stukken die betrekking hebben op de patient (laboratoriumuitslagen, rontgenfoto's) te bewaren
gedurende een periode van tien jaar, waarna hij deze bescheiden vernietigt.
Op verzoek van de patient vindt vernietiging eerder plaats. Vernietiging blij ft
echter achterwege voor zover zwaarwegende belangen van de patient, de hulpverlener, een derde of de volksgezondheid dit noodzakelijk maken en eveneens indien daarover tussen de patient en de hulpverlener overeenstemming
bestaat (art. 1653 j).
In de loop van de jaren is het inzagerecht in medische dossiers voorwerp van
veel discussie en procedures geweest. Hierin kwamen vooral de volgende twee
vragen naar voren. Behoort de patient zelf inzage in zijn gegevens te hebben
of moet (in bepaalde gevallen) een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld?
Moet inzage geweigerd kunnen worden wanneer de patient hierdoor ernstige
schade zou kunnen ondervinden?
De rechtspraak heeft het recht op inzage inmiddels erkend, maar zij laat in
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het algemeen ruimte voor een uitzondering in de gevallen dat door inzage ern-

stige schade voor de patient zou ontstaan.''
Het voorontwerp gaat een forse stap verder. De patient wordt een rechtstreeks
recht gegeven op inzage in en een afschrift van de aantekeningen en andere
stukken met gegevens over zijn gezondheid. Hierop bestaat slechts een uitzondering. Inzage of afschrift mag worden geweigerd voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van een derde zou schaden (art. 1653 k). Mogelijke ernstige
schade die de patient door inzage of afschrift zou kunnen lijden is dus geen
reden tot weigering. Het valt niet te ontkennen dat hierdoor een zekere spanning ontstaat met de bevoegdheid van de hulpverlener om in deze gevallen,
met een beroep op de therapeutische exceptie, de patient bepaalde inlichtingen
te onthouden. Via de weg van het inzagerecht kan de patient nu toch deze ge' gevens in handen krijgen. Volgens de ontwerpers wordt op deze wijze een aan-

vaardbare oplossing gegeven voor de gevallen waarin de medische ethiek
(voorkomen dat de patient ernstig wordt geschaad door de inlichtingen) en
het, met het zelfbeschikkingsrecht van de patient samenhangende, recht op
kennisneming van de inlichtingen die hem betreffen, met elkaar botsen. Van
der Mijn ziet echter het onbeperkte inzagerecht van de patient in zijn dossier
als een van de belangrijkste punten van dit voorontwerp waarover ernstig meningsverschil mogelijk is.'8
3.5 Beroepsgeheim

De hulpverlener mag, evenals naar huidig recht, slechts met toestemming van
de patient aan anderen inlichtingen over hem verschaffen dan wel inzage in
of afschrift van zijn bescheiden geven (art. 1653 I lid 1). Het voorontwerp laat
een aantal uitzonderingen op deze regel toe. In 3.1 hebben wij reeds het geval
besproken dat de hulpverlener, die de patient inlichtingen onthoudt omdat deze voor hem ernstig nadeel zouden opleveren, verplicht kan zijn deze aan een
ander dan de patient te verschaffen (art. 1653 1 lid 1). Voorts kan de hulpverlener zonder toestemming van de patient inlichtingen verstrekken aan degenen
wier medewerking aan de behandeling beroepshalve noodzakelijk is en aan degene die de hulpverlener vervangt (art. 1653 1 lid 2). In de artikelsgewijze toelichting wordt met betrekking tot personen die de hulpverlener assisteren, zoals een dokters- of tandartsassistent, opgemerkt dat het voor zich spreekt dat
hun alleen die inlichtingen worden verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun (assisterende) werkzaamheden. Dit behoort naar onze mening voor alle in art. 1653 1 lid 2 bedoelde personen op te gaan. Het verdient
aanbeveling deze beperking in de wettekst aan te brengen.
Een uitzondering op de regel dat alleen met toestemming van de patient informatie aan derden mag worden gegeven, wordt ook gemaakt ten behoeve van

17 Zie voor een overzicht van recente jurisprudentie, J.H. Hubben, Recente ontwikkelingen van
het inzagerecht, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1987, blz. 1228-1230, L.F. Markenstein, Het recht op inzage in eigen medische gegevens; een plaatsbepaling, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987, blz. 298-309.
18 W.B. van der Mijn, Het voorontwerp van een patientenwet, Medisch Contact 1987, blz.
369-370.
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wetenschappelijk of statistisch onderzoek op het gebied van de volksgezondheid. Dit wordt echter aan de volgende voorwaarden gebonden: toestemming
vragen is in redelijkheid niet mogelijk; het onderzoek dient een algemeen belang; de gegevens zijn noodzakelijk voor het onderzoek en de persoonlijke levenssfeer van de patient mag niet onnodig worden geschaad (art. 1653 m).
De voorgestelde regeling laat geen ruimte voor een uitzondering op de geheimhoudingsplicht met het oog op persoonlijke belangen van derden. Gevers stelt
voor, in deze afdeling een bepaling op te nemen die op het gebied van de erfelijkheidsadvisering, overigens onder zeer strikte voorwaarden, een doorbreking van de geheimhoudingsplicht mogelijk maakt.'9 Een voorstel dat zeker
nadere overweging verdient.
Het voorontwerp laat evenmin ruimte voor gegevensverstrekking buiten de
patient om ten behoeve van de werkzaamheden van FONA commissies. Nader
beraad lijkt ons ook op dit punt aangewezen.

4. Plichten van de patient

t

4.1 Informatie en medewerking
Art. 1653 f bepaalt dat de patient naar beste weten de inlichtingen dient te verschaffen en de medewerking te verlenen die de hulpverlener nodig heeft voor
het uitvoeren van de overeenkomst. Het ligt voor de hand dat de hulpverlener
voor een zo goed mogelijke uitvoering van zijn verplichtingen meestal ook informatie en medewerking van de patient nodig heeft. Dat wil echter nog niet
zeggen dat op de patient een afdwingbare verplichting tot informatie en medewerking rust. Een schuldeiser is in het algemeen niet verplicht medewerking
te verlenen aan de uitvoering van de verbintenissen van de schuldenaar.2° Dit
is voor patient en hulpverlener niet anders. We bevinden ons hier op het terrein van de zogenaamde 'Obliegenheiten', waarvan niet nakoming overigens
langs verschillende juridische wegen wel de rechten van de schuldeiser (patient) kan beInvloeden. Zo kan bijvoorbeeld de omvang van de inspanningsverbintenis van de hulpverlener erdoor verminderd worden of kan de aansprakelijkheid van de hulpverlener verminderd worden of zelfs afwezig zijn op
grond van `eigen schuld' van de patient. Ook de toelichting lijkt van deze visie
uit te gaan: 'Indien de patient op dit punt nalatig is, kan dat tot gevolg hebben
dat hij de hulpverlener niet kan aanspreken wegens tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst'. Art. 1653 f, dat een positieve informatie- en
medewerkingsplicht voor de patient inhoudt, hoort in deze vorm niet te worden gehandhaafd.

4.2 Loon
Al leen beroeps- of bedrijfsmatig verrichte handelingen kunnen voorwerp zijn
van de behandelingsovereenkomst en het spreekt dus volgens de toelichting
19 J.K.M. Gevers, Juridische aspecten van erfelijkheidsonderzoek en -advies, preadvies voor de
Vereniging voor Gezondheidsrecht, 1987, blz. 34, 35.
20 Asser-Rutten-Hartkamp 1, Zwolle 1984, nr. 282.
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vanzelf dat voor die handelingen betaald wordt. De verplichting hiertoe rust
op de patient of degene die ten behoeve van de patient de behandelingsovereenkomst heeft gesloten, behoudens voor zover de hulpverlener loon ontvangt
op grond van het bij of krachtens een andere wet bepaalde (art. 1653 p lid 1).
Men denke voor dit laatste aan verstrekkingen aan patienten met een wettelijk
verplichte ziektekostenverzekering die op grond van de Ziekenfondswet rechtstreeks door het ziekenfonds aan de hulpverlener worden vergoed en voorts
aan verstrekkingen als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Ook onkosten verbonden aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst
moeten, voor zover zij niet in het verschuldigde loon zijn begrepen, worden
vergoed (lid 3). De toelichting noemt als voorbeeld hiervan laboratoriumkosten.
Indien de hoogte van het loon niet door partijen is bepaald, is het op gebruikelijke wijze berekende loon verschuldigd of, bij gebreke daarvan, een redelijk
loon.

5. Groepen van kwetsbare patidnten
5.1 De minderjarige patient
Het Burgerlijk Wetboek stelt de handelingsonbekwaamheid van alle minderjarigen voorop. Voor zover de minderjarige oordeel des onderscheids heeft,
mag hij zelfstandig optreden, maar alleen met toestemming van zijn wettelijk
vertegenwoordiger. In de praktijk echter komt het regelmatig voor dat de
(oudere) minderjarige buiten medeweten van ouders of voogd een beroep doet
op artsen of andere hulpverleners. Een wettelijke regeling van de rechtspositie
van de minderjarige patient, die de kloof tussen theorie en praktijk moet dichten, wordt al geruime tijd noodzakelijk geacht. In afwachting daarvan is reeds

in 1976 een aantal in de praktijk te hanteren richtlijnen gepubliceerd, opgesteld door de werkgroep rechtspositie minderjarigen in de gezondheidszorg,
ingesteld door de Vereniging voor Gezondheidsrecht.2' In het voorontwerp
ontbreekt een regeling van dit belangrijke en ingewikkelde onderwerp dan ook
niet.
om redenen van rechtszekerheid en hanteerDe voorgestelde regeling gaat
uit van een indeling in vaste leeftijdscategorieen.
baarheid
De patient wordt reeds op zestienjarige leeftijd bekwaam een behandelingsovereenkomst te sluiten. Toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger is
hiertoe dus niet meer vereist (art. 1653 a). Indien echter de patient niet tot een
redelijke waardering van zijn belangen in staat is, wordt deze bevoegdheid
door zijn wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend (art. 1653 q lid 1 sub a).
Het komt er dus op neer dat van geval tot geval moet worden beoordeeld of
de patient handelingsbekwaam is. Voor patienten jonger dan zestien jaar is
voor het aangaan van een behandelingsovereenkomst steeds de toestemming
van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Wordt deze geweigerd, dan kan (in
21 Werkgroep rechtspositie minderjarigen in de gezondheidszorg, Richtlijnen met toelichting,
Medisch Contact 1976, blz. 47-51.
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noodgevallen) een maatregel van kinderbescherming worden uitgelokt.
Ten aanzien van verrichtingen ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst worden drie leeftijdscategorieen onderscheiden. De patient van zestien
jaar en ouder die tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is,
kan zelf de hem in deze afdeling toegekende bevoegdheden uitoefenen; voor
zover hij tot die waardering niet in staat is worden deze bevoegdheden door
zijn wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend (art. 1653 q lid 1 sub b). Enige
verbazing wekt in dit verband art. 1653 1 lid 3) dat de hulpverlener bevoegd
verklaart aan de wettelijk vertegenwoordiger inlichtingen over de patient, inzage in of afschrift van zijn bescheiden te verstrekken, tenzij de patient daartegen bezwaar heeft gemaakt. Met de zelfstandigheid die het voorontwerp aan
patienten uit deze leeftijdsgroep wil bieden lijkt minder goed te rijmen dat hun
toestemming tot doorbreking van de geheimhoudingsplicht door de hulpverlener verondersteld wordt. Naar onze mening zouden zij in het systeem van het
voorontwerp ook in dit opzicht met volwassen patienten op een lijn moeten
worden gesteld en voorafgaand hun toestemming moeten geven. Om de juridische zelfstandigheid van minderjarige patienten van zestien jaar en ouder ook
praktische betekenis te geven, worden in de algemene toelichting maatregelen
in de sfeer van de ziektekostenverzekering aangekondigd, bijvoorbeeld een
eigen ziekenfondskaart.
De patient jonger dan twaalf jaar kan niet zelf de hem toegekende bevoegdheden uitoefenen; zijn wettelijk vertegenwoordiger treedt voor hem op (art. 1653
q lid 1 sub a). Hierbij kan worden aangetekend dat algemeen aanvaard wordt
dat ook de zeer jonge patient recht heeft op aan zijn leeftijd aangepaste informatie die aan hem zelf wordt verstrekt. Het voorontwerp ruimt hiervoor geen
plaats in.
De derde categorie wordt gevormd door patienten van twaalf tot zestien jaar.
Voor zover zij bekwaam zijn tot een redelijke waardering van hun belangen
kunnen zij zelf de bevoegdheden uit deze afdeling uitoefenen (art. 1653 q lid
I sub b a contrario), voor zover althans niet anders bepaald is. Toestemming
voor verrichtingen ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst moet behalve door de patient zelf ook door diens wettelijk vertegenwoordiger worden
gegeven (art. 1653 d lid 2). Toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger
mag, evenals die van de patient, worden verondersteld indien de verrichting
van niet ingrijpende aard is (art. 1653 d lid 3). Zonder toestemming van de
wettelijk vertegenwoordiger (maar uiteraard met toestemming van de patient)
kan de verrichting worden uitgevoerd indien deze in het belang van de patient
kennelijk noodzakelijk moet worden geacht (art. 1653 d lid 2). Uit de wettekst
blijkt niet dat in deze gevallen wel eerst overleg met de ouders zou moeten zijn
gevoerd. In de algemene toelichting wordt deze eis echter als een vanzelfsprekendheid opgevoerd. Evenals Roscam Abbing zijn wij van mening dat een
verplichting tot overleg niet in de toelichting kan worden opgelegd en dat zo'n
verplichting bovendien onwenselijk is." De patient kan, met name bij zeer
persoonlijke kwesties (geslachtsziekten, abortus), goede reden hebben dit
22 H.D.C. Roscam Abbing, De minderjarige en het toestemmingsvereiste, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1986, blz. 1944-1948.
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overleg niet te willen. Bovendien kan hij het verhinderen. Ook voor patienten
tussen twaalf en zestien jaar oud geldt namelijk dat de hulpverlener aan de
wettelijke vertegenwoordiger inlichtingen over de patient dan wel inzage in of
afschrift van de bescheiden mag verstrekken, tenzij de patient hiertegen bezwaar heeft gemaakt (art. 1653 I lid 3).
Voor zover patienten van twaalf tot zestien jaar niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen, worden hun bevoegdheden uitgeoefend
door hun wettelijke vertegenwoordigers (art. 1653 q lid 1 sub b).
Over de wijze waarop de rechtspositie van de minderjarige patient, met name
op het punt van de toestemming, moet worden geregeld, bestaan tamelijk uiteenlopende opvattingen. In de door de werkgroep rechtspositie minderjarigen
in de gezondheidszorg opgestelde richtlijnen, die volgens de algemene toelichting van het voorontwerp reeds in de praktijk worden gehanteerd, speelt het
criterium 'oordeel des onderscheids' de centrale rol. Vaste leeftijdsgrenzen
zijn er niet." Hermans bepleit een systeem waarbij enerzijds vaste leeftijdsgrenzen het uitgangspunt vormen en anderzijds onderscheid wordt gemaakt
naar de aard van de medische ingreep. Hij bepleit onder meer dat bij zware
ingrepen als regel ook voor kinderen boven de leeftijd van zestien jaar toestemming van de ouders moet worden verkregen." Roscam Abbing prefereert een meer globale regeling voor de toestemming voor een concrete behandeling, zonder vaste leeftijdsgrenzen, gebaseerd op het criterium 'redelijke afweging van belangen' in relatie tot de aard en de zwaarte van de ingreep."
Van het systeem in het voorontwerp met zijn vaste leeftijdsgrenzen, dat wij
hierboven beschreven, kan dus bepaald niet gezegd worden dat het aansluit
bij een algemeen aanvaarde opvatting over de wijze waarop de complexe problematiek rond de toestemming voor de behandeling van minderjarigen behoort te worden geregeld. Nadere discussie over de vraag of de in het voorontwerp gekozen variant ook de regeling is die, op een voor de praktijk hanteerbare wijze, het meeste recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van de
minderjarige patient lijkt ons dan ook noodzakelijk.26

5.2 De onder curatele gestelde patient
De onder curatele gestelde patient is handelingsonbekwaam. Slechts met toestemming van zijn curator kan hij zelfstandig een behandelingsovereenkomst
sluiten (art. 381 leden 2 en 3 BW). De bevoegdheden die de onder curatele gestelde in het voorontwerp worden toegekend, worden uitgeoefend door zijn
curator. Op deze regel bestaat echter een belangrijke beperking: voor zover
de patient tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat kan worden
geacht, oefent hij deze bevoegdheden zelf uit (art. 1653 q lid 1 sub c). Of een
patient tot deze waardering in staat is, moet telkens aan de hand van de om23 Zie noot 21.
24 H.E.G.M. Hermans, Toestemming voor een medische behandeling bij een minderjarige patient, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1986, blz. 73.
25 Zie noot 22.
26 Zie voor een kritische bespreking van het voorontwerp op dit punt, Th.A.M. te Braake, Rech-

ter, wetgever en minderjarige in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987,
blz. 310-322.
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standigheden van een zich concreet voordoende situatie worden beoordeeld.
De vraag of de curator van een patient die niet tot een redelijke waardering
van zijn belangen in staat is, bevoegd behoort te zijn toestemming te weigeren
voor een verrichting die voor de patient kennelijk noodzakelijk is zullen wij
hierna in nr, 5.3 bespreken.
Merkwaardig is dat op grond van art. 1653 1 de hulpverlener informatie over
een onder curatele gestelde patient die tot een redelijke waardering van zijn
belangen in staat is, mag verstrekken aan de curator. Voor de curandus bestaat niet de mogelijkheid dit te verhinderen door tegenover de hulpverlener
bezwaar tegen doorbreking van diens geheimhoudingsplicht te maken. Het
lijkt ons niet te verdedigen dat een minderjarige vanaf twaalfjarige leeftijd wel
de bevoegdheid heeft informatie aan zijn wettelijk vertegenwoordiger te blokkeren en een curandus niet. Wij vragen ons overigens af of het iiberhaupt wel
wenselijk is dat de curator toegang heeft tot de medische gegevens van de curandus die tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat is.
Dit betekent immers een forse inbreuk op diens privacy. In de relatie tussen
die curator en curandus, die vooral van vermogensrechtelijke aard is, ligt een
dergelijke bevoegdheid veel minder voor de hand dan in de verhouding tussen
ouders en kinderen, waarin het zorgaspect overheerst. Een soortgelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen art. 1653 n lid 3. Anderen dan de hulpverlener mogen slechts met toestemming van de patient verrichtingen in het kader
van de hulpverleningsovereenkomst waarnemen (art. 1653 n lid 1). Behalve
voor degenen die beroepsmatig hun medewerking verlenen (lid 2), wordt ook
een uitzondering gemaakt voor de wettelijk vertegenwoordiger van de patient.
Deze kan door de hulpverlener in staat worden gesteld bedoelde verrichtingen
waar te nemen (lid 3). Een minderjarige patient die ouder dan twaalf jaar en
tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is, kan hiertegen bezwaar maken (lid 3). Voor de curandus bestaat deze mogelijkheid niet! Wij
zijn van mening dat art. 1653 n lid 3 in het geheel niet behoort te gelden ten
aanzien van onder curatele gestelden die tot een redelijke waardering van hun
ook al zou
belangen in staat zijn. De inbreuk op hun privacy achten wij
hun alsnog de mogelijkheid tot bezwaar worden gegeven ongewenst.
5.3 De feitelijk onbekwame patient27
Slechts een minderheid van de meerderjarige patienten die niet tot een redelijke waardering van hun belangen in staat zijn, bijvoorbeeld geestelijk gehandicapten, comateuze patienten, een aantal psychiatrische patienten, is onder curatele gesteld en heeft dus een wettelijk vertegenwoordiger die de bevoegdheden die hun in deze afdeling zijn toegekend kan uitoefenen. Voor de overigen
stelt het voorontwerp het volgende systeem voor. Indien de patient, op een
moment dat hij nog wel tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat
was, een andere persoon gemachtigd heeft in zijn plaats op te treden, oefent
deze de aan de patient toekomende bevoegdheden uit. Bij ontbreken van een
27 In juli 1987 is een voorontwerp van wet inzake het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen verschenen, dat beoogt voor een aantal van de hier te bespreken gevallen een oplossing te bieden.
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gemachtigde worden de bevoegdheden uitgeoefend door de echtgenoot of andere levensgezel van de patient; ontbreekt ook deze, dan door een persoon die
anderszins in nauwe betrekking staat tot de patient (art. 1653 q lid 2).

Men mag aannemen dat iemand die door een patient gemachtigd is in zijn
plaats op te treden, de wensen van die patient kent en in overeenstemming
daarmee in diens belang zal handelen. Wel rijst bij ons de vraag of niet extra
eisen moeten worden gesteld, bijvoorbeeld dat de machtiging schriftelijk moet
zijn verleend of dat de hulpverlener door de patient van de machtiging op de
hoogte moet worden gesteld, teneinde te voorkomen dat iemand zich ten onrechte als gemachtigde zal opwerpen.

Ten aanzien van personen die voor de patient kunnen optreden indien een
machtiging ontbreekt, ligt de zaak, naar onze mening, anders. In de eerste
plaats zal in een concreet geval vaak niet duidelijk zijn welke persoon als vertegenwoordiger van de patient moet worden beschouwd. Nog afgezien van de
gevallen dat de patient behalve een echtgenoot ook nog een feitelijke levensgezel heeft, zijn problemen vooral te verwachten wanneer de vertegenwoordiger
moet worden gezocht in de groep die 'anderszins in nauwe betrekking staat

tot de patient'. De artikelsgewijze toelichting noemt als voorbeelden een
ouder, een meerderjarig kind, een ander nastaand familielid en zelfs de kamergenoot van een student. Tegengestelde opvattingen binnen deze groep zijn
niet uitgesloten. Wat te doen als bijvoorbeeld het ene meerderjarige kind wel
en het andere geen toestemming wil geven voor een bepaalde ingreep? Een
tweede nog groter bezwaar tegen de voorgestelde regeling is dat deze, naar onze mening, getuigt van een te optimistische kijk op tal van huwelijks-, familieen andere nauwe relaties. Men kan van de hier bedoelde personen niet zonder
meer verwachten dat zij steeds uitsluitend in het belang van de patient en overeenkomstig diens wensen zullen optreden.
De Centrale (nu Nationale) Raad voor de Volksgezondheid gaat ervan uit dat
ten aanzien van bijvoorbeeld een bewusteloze patient de hulpverlener het laatste woord heeft. Hij treedt op als zaakwaarnemer van de patient en mag de
volgens de medische standaard gebruikelijke handelingen verrichten; in twijfelgevallen geldt de norm of door een gemiddelde hulpverlener in gelijksoortige omstandigheden tot de handeling zou zijn besloten.28 Ook tegen deze op-

vatting zijn bezwaren aan te voeren. Zo zal niet altijd duidelijk zijn wat de
gemiddelde hulpverlener zou doen. Men denke voorts aan gevallen waarin het
oordeel over de noodzaak van een verrichting niet alleen op grond van medische argumenten, maar ook op grond van maatschappelijke en levensbeschouwelijke opvattingen wordt gevormd. Toch gaat onze voorkeur uit naar een regeling die aansluit bij de zienswijze van de Centrale Raad. Indien het gaat om
een behandeling die voor de patient kennelijk noodzakelijk is en de naaste be-

trekkingen weigeren na overleg met de hulpverlener hun toestemming, behoort de hulpverlener naar onze mening naar eigen professioneel inzicht te
kunnen beslissen. Hetzelfde behoort naar onze mening te gelden ten aanzien
van de onder curatele gestelde patient die niet tot een redelijke waardering van
28 Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Advies inzake de juridische relatie tussen patient en
arts, het recht op informatie en het toestemmingsvereiste, Rijswijk 1980, blz. 74.
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zijn belangen in staat is; de curator behoort niet de toestemming te kunnen
weigeren voor een voor deze patient kennelijk noodzakelijke verrichting. Het
voorontwerp behoeft aanpassing in deze zin.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Geen exoneratie
Een beroep op een exoneratieclausule kan in het huidige recht schipbreuk lijden indien het beding strijdig is met de goede zeden29 of, meer in de lijn van
de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie, een beroep erop in strijd is met
de goede trouw.3° Lodeizen-Schoonenberg en Stein achten reeds naar huidig
recht een beroep op uitsluiting van medische aansprakelijkheid over het algemeen in strijd met de goede trouw.3' Art. 1653 s, bepalende dat de aansprakelijkheid van een hulpverlener of een ziekenhuis dat aansprakelijk is op
grond van zijn in art. 1653 r opgenomen centrale aansprakelijkheid, niet kan
worden uitgesloten, sluit hierbij aan.
Genoemde schrijvers vinden een beperking van de medische aansprakelijkheid
tot een bepaald bedrag, namelijk het redelijkerwijs maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis, wel toelaatbaar. Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek biedt
hiertoe de mogelijkheid in art. 6.1.9.12b, dat bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur bedragen kunnen worden vastgesteld waarboven de aansprakelijkheid zich niet uitstrekt, opdat de aansprakelijkheid die terzake van schade kan ontstaan niet hetgeen redelijkerwijs door een verzekering kan worden
gedekt, te boven gaat. In het huidige Burgerlijk Wetboek komt een bepaling
van deze strekking niet voor. Nu het de bedoeling is de regeling betreffende
de behandelingsovereenkomst nog in het huidige wetboek op te nemen, rijst
de vraag of het wenselijk is een bepaling op te nemen inhoudend dat bij algemene maatregel van bestuur bedragen worden vastgesteld waarboven hulpverlener en ziekenhuis niet aansprakelijk zijn. In de preadviezen voor de Nederlandse Juristen-Vereniging van 1987, die gewijd zijn aan de vraag of het wenselijk is wettelijke maatregelen te treffen tot beperking van de aansprakelijkheid van beoefenaars van vrije beroepen, betogen beide preadviseurs dat althans voor artsen een dergelijke beperking bij de huidige stand van zaken niet
noodzakelijk is. Zij kunnen zich nog op redelijke voorwaarden voldoende verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid.32 Van andere hulpverleners zijn
29 0.a. HR 14 april 1950, NJ 1951, 12 (Röntgen-arrest).
30 HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU); HR 20 februari 1976, NR 1976, 486 (Pseudo)
vogelpest).
31 R.M. Lodeizen-Schoonenberg en P.A. Stein, Uitsluiting van medische beroepsaansprakelijkheid, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1983, blz. 165-185.
32 F.H.A. Arisz, Bestaat er reden de verhaalsaansprakelijkheid van beoefenaren van bepaalde
vrije beroepen ter zake van schade door beroepsfouten te beperken bij, per beroep vast te stellen,
algemene maatregelen van bestuur?, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, 1987,
deel 1, eerste stuk, blz. 58.
J.G.C. Kamphuisen, Is het wenselijk maatregelen te treffen tot beperking van de aansprakelijkheid van beoefenaren van vrije beroepen?, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging,
1987, deel 1, eerste stuk; blz. 79, 80.

20

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1988

ons evenmin problemen met betrekking tot de verzekering van hun beroepsof bedrijfsaansprakelijkheid bekend. Een bepaling in deze afdeling die een algemene beperking van de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag mogelijk
maakt lijkt ons niet noodzakelijk.

6.2 Centrale aansprakehjkheid van het ziekenhuis
Reeds lang wordt van verschillende kanten gewezen op de buitengewoon problematische positie van de patient die vergoeding wil hebben van schade tengevolge van een behandeling in een ziekenhuis. Met name wanneer de behandelende specialisten niet in dienst van het ziekenhuis, maar op basis van een toelatingscontract werkzaam zijn, kunnen grote juridische problemen rijzen.
Sluyters heeft er recent nog op gewezen dat deze vooral veroorzaakt worden
omdat in die gevallen onzeker kan zijn met welke specialist de patient heeft
gecontracteerd; een bijzondere moeilijkheid levert hierbij nog de behandeling
in teamverband op. Voorts is het in deze gevallen vaak uitermate moeilijk de
aansprakelijkheden van het ziekenhuis en de specialisten af te bakenen omdat
hun werkzaamheden (verpleging en verzorging door het ziekenhuis en geneeskundige behandeling door de specialisten) sterk zijn vervlochten en omdat de
specialisten gebruik maken van verpleegkundigen en assistenten die in dienst
zijn van het ziekenhuis en van materiaal dat hun door het ziekenhuis ter beschikking wordt gesteld.33 Teneinde, althans een deel van, deze problematiek
op te lossen wordt voor de patient al lang een centrale actie tegen het ziekenhuis bepleit. Art. 1653 r voorziet hierin. Het ziekenhuis wordt voor tekortkomingen van de hulpverlener bij verrichtingen binnen het ziekenhuis naast de

hulpverlener aansprakelijk gesteld als ware het ziekenhuis zelf partij bij de
overeenkomst.
De ontwerpers hebben niet bedoeld de aansprakelijkheid van hulpverleners uit
te breiden of het ziekenhuis op ruimere schaal dan de hulpverlener aansprakelijk te stellen. Beoogd is slechts de patient voor zijn schadevordering een 'centraal adres' te geven. De voorgestelde regeling heft de aansprakelijkheid van
de hulpverlener niet op; het aansprakelijk gestelde ziekenhuis kan eventueel
op hem regres nemen.
Voor de keuze van een contractuele benadering van de aansprakelijkheid van
het ziekenhuis noemt de toelichting voorts de volgende argumenten. De regeling leidt ertoe dat het voor de aansprakelijkheid van het ziekenhuis niet meer
relevant is of het met de patient een arts-in contract of een arts-out contract
gesloten heeft. Evenmin maakt het nog uit welke relatie de beroepsbeoefenaar
met het ziekenhuis heeft.
Ook voor de aansprakelijkheid voor bij de behandeling gebruikte zaken is
naar de mening van de ontwerpers, door de keuze van een contractuele grondslag een aanvaardbare regeling bereikt. Omzeild wordt op deze wijze de moeilijkheid dat de buitencontractuele aansprakelijkheid voor zaken in het huidige
recht een schuldaansprakelijkheid is, terwijl in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek een risico-aansprakelijkheid zal gelden (art. 6.3.2.5 en 6.3.2.10). Op de
33 B. Sluyters, De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer 1984, blz. 14; 48, 49.
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contractuele aansprakelijkheid voor zaken is de in art. 6.1.8.3a NBW neergelegde regel van toepassing, die voornamelijk in overeenstemming is met het
geldende recht. Art. 6.1.8.3a stelt voorop dat de schuldenaar moet instaan
voor de bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruikte zaken, maar laat hierop uitzonderingen toe. In de Memorie van Antwoord bij deze bepaling wordt
erop gewezen dat het nieuwe wetboek de mogelijkheid moet openlaten een
vordering tegen een arts of ziekenhuis af te wijzen in de gevallen dat de zaak
faalt omdat deze door de producent in het verkeer is gebracht met een ook
voor deskundige gebruikers niet te onderkennen gebrek, in welke gevallen in
de eerste plaats een aansprakelijkheid van de producent voor de hand ligt.34
Deze opvatting komt de ontwerpers juist voor. Wij wijzen erop dat deze opvatting in de literatuur bepaald niet algemeen wordt aanvaard. Verschillende

schrijvers bepleiten een onverkorte toepassing van de hoofdregel van art.
6.1.8.3a in de relatie tussen arts of ziekenhuis en patient." Wij sluiten ons
bij deze opvatting aan. Ten onrechte wordt in de Memorie van Antwoord bij
art. 6.1.8.3a de indruk gewekt dat de contractuele aansprakelijkheid voor zaken uitsluitend op verwijtbaar handelen van de schuldenaar gebaseerd kan
zijn. Ten onrechte ook worden hier aansprakelijkheid en draagplicht door elkaar gehaald. Natuurlijk: in geval van een defect produkt, ligt het voor de
hand dat in laatste instantie de producent de schade draagt (art. 1407a BW
e.v. wetsvoorstel produktenaansprakelijkheid).36 Maar zeker nu ten aanzien
van personen een centrale aansprakelijkheid wordt voorgesteld, ligt het evenzeer voor de hand dat ook ten aanzien van zaken de centrale aansprakelijkheid
op de hulpverlener c.q. het ziekenhuis rust.
Indien men deze mening niet deelt, is het in onze ogen misleidend om te volstaan met een verwijzing naar de voor de burger moeilijk kenbare parlementaire geschiedenis van het Nieuw BW. Hoewel wij niet zo ver willen gaan als
G.H.A. Schut,37 menen wij wel dat aan duidelijk met de tekst strijdige stukken toelichting weinig belang mag worden gehecht. Wil de wetgever bij de behandelingsovereenkomst afwijken van een hoofdregel, dan moet hij dat duidelijk aangeven.
Hoewel de invoering van een centrale actie tegen het ziekenhuis zeker van belang is voor de patient met name in de gevallen waarin niet duidelijk is welke van de hulpverleners met wie hij heeft gecontracteerd een fout heeft gemaakt moet het belang van art. 1653 r niet worden overschat. Ook het centrale adres moet op de juiste wijze worden aangesproken; fouten zijn daarbij
evenmin als in het huidige recht, uitgesloten. Zo zal het ziekenhuis in een aantal gevallen alleen uit eigen hoofde kunnen worden aangesproken. Een vordering die uitsluitend gebaseerd zou zijn op art. 1653 r zal dan worden afgewe34 Parlementaire Geschiedenis Boek 6, blz. 271, 272.
35 B. Sluyters, De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer 1984, blz. 42.
R.M. Schoonenberg, De aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen; stand van
zaken, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987, blz. 81-92.
36 Zie hierover ook A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en C.J.J.M. Stolker, Geneesmiddelen en
aansprakelijkheid, Deventer 1986.
37 G.H.A. Schut, Nieuw BW en de vrijheid van de exegeet, R.M. Themis 1987, blz. 265-268.
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zen. Men denke aan het geval dat een ziekenhuis wordt aangesproken voor de
fout van een verpleegkundige die niet kan worden aangemerkt als hulppersoon van een arts. Hetzelfde geldt voor het in de toelichting vermelde geval
dat een arts zich op de uitzondering van art. 6.1.8.3a NBW zou kunnen beroepen omdat hij bij de behandeling een apparaat heeft gebruikt dat door onvoldoende onderhoud of controle van het ziekenhuis een gebrek heeft dat hij niet
kende of hoefde te kennen.

Een ander groot probleem bij het aansprakelijk stellen van hulpverleners
vormt de bewijslast die op de patient rust. Het voorontwerp brengt hierin echter geen verandering, behoudens in het reeds bovenvermelde geval dat een patient die van de centrale actie tegen het ziekenhuis gebruik maakt, slechts zal
dienen aan te tonen dat een van de hulpverleners met wie hij gecontracteerd
heeft, de door hem gestelde fout heeft gemaakt en niet precies hoeft aan te
geven welke hulpverlener dat was.
Afzonderlijke aandacht verdient de vraag waaron de centrale aansprakelijkheid alleen geldt voor zogenaamde erkende ziekenhuizen, verpleeginrichtingen
of zwakzinnigeninrichtingen (art. 1653 r lid 2). Voor de patient lijkt ons het
onderscheid tussen erkende en niet erkende instellingen niet relevant. Bovendien vragen wij ons af of, met het oog op mogelijke ontwikkelingen binnen
de gezondheidszorg, niet de mogelijkheid moet worden opengelaten voor een
centrale aansprakelijkheid van ook andere, op dit moment nog niet bestaande, instellingen, waarbinnen hulpverleners op basis van een toelatingscontract
werkzaam zullen zijn.

7. Niet geregelde onderwerpen
Het voorontwerp regelt niet alle aspecten van de rechtsverhouding tussen patient en hulpverlener. Wij signaleerden al het vrijwel ontbreken van verbintenissen voor de patient. Art. 1653 f verplicht de patient tot het verstrekken van
inlichtingen en het meewerken aan de uitvoering van de overeenkomst, maar
dat is geen verbintenis doch hooguit een gehoudenheid (Obliegenheit).
Onderwerpen waaraan de ontwerpers wel aandacht zouden dienen te schenken, zijn de aansprakelijkheid voor waarnemers, de opzeggingsbevoegdheid
voor de patient en in het algemeen de verdeling van de bewijslast.

8. Slot
Het is goed dat er een wettelijke regeling van de geneeskundige overeenkomst
komt. Het is goed om twee redenen. In de eerste plaats brengt het voorontwerp een aantal brandende kwesties, zoals die van de centrale aansprakelijkheid tot een oplossing. En in de tweede plaats legt het een aantal ontwikkelingen die al in de jurisprudentie of in de tuchtrechtspraak hadden ingezet vast.
Op beide punten kan een wettelijke regeling, meer dan zelfregulering, bijdragen aan een grotere mondigheid van de patient en aan verbetering van diens
rechtspositie tegenover geneeskundige inrichtingen.
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De fundamentele keuze voor het privaatrecht en daarbinnen voor de overeenkomst als wettelijk kader is niet geheel vanzelfsprekend. In het algemeen zijn
de ontwerpers er echter in geslaagd de integratie in het contractenrecht op een
juiste wijze tot stand te brengen. Op enkele punten moet nog een betere afstemming worden bereikt. Datzelfde geldt bij een inhoudelijke beoordeling
van het ontwerp. Nog niet alle keuzen zijn geheel consequent uitgewerkt. Deze
nadere uitwerking vergt nog een kundige behandeling.38

38 Het Advies Geneeskundige Behandelingsovereenkomst dat door de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid is uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
(Zoetermeer 1987) is niet meer in deze bijdrage betrokken.
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