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Engelse rechters weten op voortreffelijke, soms

bloedstollende, wijze hun 'case' te presenteren

en daarom valt er van het Engelse aansprakelijk-

heidsrecht veel te leren. Hoe verging het bijvoor-

beeld de man die op de operatietafel tot bewust-

zijn kwam en - vergeefs - de aandacht probeer-

de te trekken door zijn tenen te bewegen? En

miss T. die weigerde een bloedtransfusie te ont-

vangen en er toch een kreeg? Een overzicht van

de recente casuïstiek.

N
et als Nederland1 heeft Engeland te maken met een
toenemend aantal claims op het gebied van medi-
sche en farmaceutische aansprakelijkheid.2 Hoewel
de meeste claims buiten rechte worden afgedaan3,

wordt ook de Engelse rechter regelmatig ingeschakeld om een
uitspraak te doen. Kennisneming van deze uitspraken loont de
moeite. Alleen al het feit dat in een verenigd Europa4 wordt over-
wogen om het medische aansprakelijkheidsrecht te
harmoniseren5, brengt mee dat degeen die aan deze diskussie wil
deelnemen iets zou moeten afweten van de belangrijkste rechts-
stelsels in Europa. Zeker het Engelse recht - dat sterk afwijkt van
de kontinentaal-Europese stelsels - behoort daarbij tot de te
bestuderen systemen.
Er is echter nog een andere reden om aandacht te besteden aan
het Engelse aansprakelijkheidsrecht. Het is deze reden welke in
deze bijdrage voorop staat. Het Engelse recht is nog steeds
hoofdzakelijk rechtersrecht.6 Engelse rechters hebben een ver-
bluffende gave om in hun uitspraken de vragen waar het om gaat
in heldere termen weer te geven en te analyseren. Het is instruk-
tief hiervan kennis te nemen. Zeker als straks de nieuwe regeling
van de geneeskundige behandelingsovereenkomst7 in ons land
vragen gaat oproepen, kan vergelijking met de Engelse jurispru-
dentie vruchtbaar zijn.
Van Engelse wetgeving kan helaas niet hetzelfde worden gezegd.
Eerder is het tegendeel het geval. Mede omdat het tot voor kort
aan de Engelse rechter niet was toegestaan om bij de interpretatie
van wetgeving gebruik te maken van de parlementaire geschiede-
nis8 en omdat in Engeland niet het betrokken departement maar
een afzonderlijk college ambtenaren de wettekst ontwerpt, was
de wetgever wel gedwongen zijn bedoeling in de tekst van de wet
gedetailleerd neer te leggen.9 Deed hij dit niet, dan was de kans
groot dat de rechter aan de wet, zijnde een inbreuk op het geme-
ne recht (common law), een restrictieve uitleg zou geven. Een
gevolg hiervan is dat Engelse wetgeving niet prettig leest en qua 1503
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wetstechniek geen navolging verdient.
Een andere reden om in deze bijdrage weinig aandacht aan wet-
geving te besteden, is dat de belangrijkste recente wetgeving op
medisch gebied, die inzake de privatisering van de National
Health Service, alleen zijdelings iets met aansprakelijkheidsvra-
gen uitstaande heeft.10 Ik teken hierbij aan dat ingevolge de
Engelse wetgeving gewoonlijk het lokale uitvoeringsorgaan
(Health Authority) van de National Health Service wordt aange-
sproken. Dit brengt mee dat Engeland in feite al vele jaren het
stelsel kent van centrale aansprakelijkheid, zoals voorgesteld in
ons wetsvoorstel geneeskundige behandelingsovereenkomst (art.
1653g), met dien verstande dat de meeste artsen in Engeland, als
zijnde in overheidsdienst, tot voor kort de facto niet een eigen
aansprakelijkheid hadden.
Ik zal in deze bijdrage alleen ontwikkelingen in Engeland en
Wales bespreken. Schotland heeft een eigen rechtsstelsel, dat hier
buiten beschouwing zal blijven. Evenmin zal ik aandacht beste-
den aan andere common law landen, ofschoon de Engelse ont-
wikkelingen ook worden beïnvloed door de rechtspraak in de
Verenigde Staten en met name ook Australië en Canada. Dit
blijkt uit het feit dat het toonaangevende Medical Law Repons
regelmatig uitspraken van Australische en Canadese en soms ook
van Amerikaanse rechters afdrukt en dat ook de literatuur hier
veel aandacht aan besteedt.
De periode waarop ik mijn aandacht richt beslaat de jaren 1990-

Engelse rechters hebben een verbluffende gave

om in hun uitspraken de vragen waar het om

gaat in heldere termen weer te geven en te

analyseren.

Reports Index. Beide répertoria maken ook melding van de
rechtbankverslagen in dagbladen als de Financial Times, Guar-
dian, Independent, Lloyd's List, Scotsman en Times. De Daily
Law Repons Index heeft voor tijdschriften een zusje: de Legal
Journals Index. Een van de meest bekende répertoria op de wet-
geving is Halsbury's Statutes Service, waarin men voor het
gezondheidsrecht hoofdstuk 28 'Medicine and Pharmacy' raad-
plege.
De lezer die een zicht op langer lopende ontwikkelingen wil krij-
gen verwijs ik naar de handboeken zoals die van Jones17 en van
Powers en Harris18, studieboeken als die van Kennedy en
Grubb19, praktijkhandleidingen als die van Jackson20 en Lewis21,
een case-book als dat van Nelson-Jones en Burton22 en inleidin-
gen voor een breder publiek zoals het boek van Brazier.23 Daar-
naast zijn er de algemene handboeken over Damages24, Negligen-
ce25, Personal Injury Litigation26 en Tort, die eveneens op medi-
sche aansprakelijkheid ingaan. Ook de Belgische dissertatie van
Vansweevelt besteedt aandacht aan deze ontwikkelingen.27

Wat precies onder aansprakelijkheidsrecht moet worden verstaan
is open voor discussie.28 De vraag of er aansprakelijkheid is,
hangt af van de vraag welke rechten en verplichtingen partijen
hebben. Op deze rechten en verplichtingen wil ik eerst ingaan.
Teneinde de vergelijking met het Nederlandse recht te vergemak-
kelijken houd ik daarbij globaal de volgorde van het wetsvoorstel
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan: achter-
eenvolgens komen aan de orde de informatie aan de patiënt (nr
1), toestemming (nr 2), toestemming door kinderen (nr 3) en toe-
stemming door wilsonbekwamen (nr 4). Vervolgens komen
enkele 'echte' aansprakelijkheidsvragen aan bod: welke maatstaf
wordt gehanteerd (nr 5), prenatale aansprakelijkheid en mislukte
sterilisatie (nr 6), schadeberekening (nr 7) en bewijslast (nr 8).
Ten slotte vermeld ik in nr 9 enkele toekomstperspektieven. Ik
sluit af met een conclusie.
Een bespreking van vraagstukken van persoonsgegevens, budget-
tering, verjaring en 'mass tort' zou te veel ruimte hebben gevergd
en blijft daarom achterwege.

1992; een enkele keer moest voor een goed begrip iets oudere
rechtspraak worden besproken. Mijn gegevens ontleen ik aan de
algemene rechtspraakverzamelingen: de officiële Law Reports11,
de All England Reports (All ER)n en de Weekly Law Reports
(WLR).™ Voorts heb ik gebruik gemaakt van de gespecialiseerde
Butterwonh 's Medico-Legal Repons (BMLR) - die in de meeste
Engelse bibliotheken niet te vinden was14 - en de Medical Law
Repons (Med LR). Deze rechtspraakverzamelingen bevatten
geen annotaties; hiervoor dient men te rade te gaan bij de algeme-
ne juridische tijdschriften zoals de Cambridge Law Journal
(CLJ), de Law Quarterly Review (LQR), de Modem Law
Review (MLR) en de Oxford Journal of Legal Studies (OJLS).
Merkwaardig genoeg lijkt van de gespecialiseerde medisch-juridi-
sche tijdschriften, zoals Medicine, Science & the Law en het
Medico- Legal Journal·^, alleen de nieuwe Medical Law Review
aandacht aan aansprakelijkheidsrecht te zullen gaan besteden.
Dat doen ook, maar dan vooral waar het de hoogte van de scha-
devergoeding betreft, de Action for Victims of Medical Accidents
Newsletter16 en de Personal & Medical Injuries Law Letter. Ten-
zij anders aangegeven, zijn de besproken uitspraken afkomstig
van de Queen's Bench Division.
Er bestaan verscheidene répertoria op Engelse rechtspraak, litera-
tuur en wetgeving. Een algemeen repertorium is de Current Law

1504 Monthly Digest. Daarnaast is er voor rechtspraak de Daily Law

1. Informed consent

Art. 1653e WGBO vergt van de hulpverlener dat deze de patiënt
over een aantal zaken inlicht. Het recht op informatie is een voor-
waarde voor het met kennis van zaken kunnen geven van toe-
stemming, vandaar dat ook wel van informed consent wordt ge-
sproken.29 Dit recht op informed consent heeft zich met name in
Noord-Amerika ontwikkeld. Hoe ver dit recht zich kan uit-
strekken, blijkt uit de Amerikaanse procedure inzake het recht op
lichaamsmateriaal30 die ook in ons land veel aandacht heeft gekre-
gen.31 Anders dan men wellicht zou menen, heeft de Californische
rechter zijn beslissing niet gebaseerd op schending van een subjek-
tief recht, maar op inbreuk op het recht op informed consent?1

In afwijking van de Verenigde Staten kent Engeland niet het ver-
eiste van informed consent. Of een arts voor een gevaar moet
waarschuwen is ingevolge het arrest Hills v Potter33 uitsluitend
afhankelijk van de dadelijk te bespreken Bolam test, dat wil zeg-
gen van de vraag wat zijn kollega's in een soortgelijk geval zou-
den doen.34 Op deze uitspraak is veel kritiek gekomen35, maar
desondanks is zij enkele jaren geleden door het House of Lords in
hoofdlijnen bevestigd.36 Ik spreek in voorzichtige termen, omdat
een nadeel van het Engelse systeem van afzonderlijke 'speeches'
van de rechters is dat een gemeenschappelijk oordeel hieruit niet
steeds eenvoudig is te destilleren. Dit is wat een schrijfster eruit
haalt:
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'Three of the judges effectively endorsed the BoL·»! Test, one

proffered an alternative which is not dissimilar and only one

argued outright for patients' rights although even he was some-

what cautious in doing this. Each of the judges, however, conce-

ded that patients do have a right to receive information on the

basis of which to make decisions. Having reached this concensus,

four of them still seemed to sense no tension between this asser-

tion and the conclusion that doctors will decide which informa-

tion should be disclosed. But at least we have cleared up one

thing - there is, it would appear, a right to information, implying

a corresponding duty on the doctor to make that information

available'.37

Een en ander komt ook in recente rechtspraak tot uitdrukking.

Zo werd bijv. een verplichting om te waarschuwen voor letsel

aan de tongzenuw bij een verwijdering van een drietal verstands-

kiezen afgewezen op grond van de overweging dat

I. Zie L.G. Angenent, J.H. Hubben, Medische
schadeclaims in Nederland 1980-1990, Nijme-
gen 1992.
2 Paul Fenn, Christopher Whelan, Medical
litigation: trends, cases, consequences, in:
Robert Dingwall (ed.), Socio-légal aspects of
medical practice, London 1989, p. 5; Richard
Smith, Medical professional liability in Britain,
in: M. Martin Halley, Robert J. Fowks, F. Cal-
vin Bigler, David L. Ryan (red.), Medical mal-
practice solutions/Systems and Proposals for
Injury Compensation, Springfield Illinois
1989, p. 50-54.
3. Hazel Genn, Hard bargaining: out of court
settlement in personal injury actions, Oxford
1988. Veel claims leiden tot helemaal niets: vol-
gens Hazel Genn, Negotiating the settlement
of claims: issues in medical negligence, in:
Robert Dingwall (ed.), Socio-légal aspects of
medical practice, London 1989, p. 27-36 wordt
75% van de claims ingetrokken.
4. Zie hierover H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers,
G. Pinet, The rights of patients in Europe,
Deventer 1993; H.D.C. Roscam Abbing,
Patiënt en gezondheidszorg in het recht van de
Europese Gemeenschap, preadvies Vereniging
voor Gezondheidsrecht 1993.
5. Zie J.L. Fagnart, Vers une proposition de
directive spécifique sur la responsabilité du
prestataire dans le secteur des soins de santé,
in: Nadine Fraselle (red.), La responsabilité du
prestataire de services et du prestataire de soins
de santé, Brussel 1992, p. 93-168.
6. R.J.P. Kottenhagen, Van precedent tot pre-
cedent, diss. Rotterdam, Arnhem 1986, p. 247-
276.
7. Wetsvoorstel 21 561.
8. Eerst onlangs heeft het House of Lords een
beroep op de parlementaire geschiedenis in
beperkte mate toegestaan: Pepper v Hart,
[1993] l AU ER 42, [1992] 3 WLR 1032.
9. Dat leidde er volgens een auteur toe dat de
'art of legislation' er aan het einde van de acht-
tiende eeuw in bestond 'to pile up as many
words as possible, significant and insignificant,
on the chance that in their multitude the inten-
tion of the enactment might find safety' - Pol-
lock, A First Book of Jurisprudence, zesde
druk 1929, geciteerd door K. Zweigert en H.
Kotz, An Introduction to Comparative Law,
tweede Engelse druk, Oxford 1992, p. 275.
10. De privatisering werd van belang geacht in
Gascoine v Haringey Health Authority, [1992]
3 Med LR 291, 302. Zie ook Antcliffe v Glou-
cester Health Authority (CA 29 april 1992),
nog niet gepubliceerd.
II. Onderverdeeld in Appeal Cases (AC),
Queen's (QB) of King's (KB) Bench, Chancery

Division (Ch.) en Family Division (F.) - zie D.
Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het
rechtsvergelijkend onderzoek, Deventer 1988,
p. 282 G.G. Sauveplanne, G.J.W. Steenhoff).
12. Deze heeft een bijbehorende All England
Law Reports Annual Review, waarin de
rubriek 'Medical law' over 1990 (London 1991,
p. 182-194) van de hand is van Andrew Gibb,
die over 1991 (London 1992, p. 231-257)
geschreven door Phil Fennell, Vivienne Harp-
wood en Charles Ngwena.
13. Deze vervullen in Engeland de funktie van
de Rechtspraak van de Week bij ons; het
gebeurt alleen iets vaker dan in ons land dat
een in de Weekly Law Repons afgedrukte
beslissing vervolgens niet in de Law Reports of
de All England Reports wordt opgenomen.
14. Wel in de bibliotheek van de British Medi-
cal Association, maar aangezien deze £ 7 tot î
25 per dag aan toegang heft, heb ik hier maar
een bescheiden gebruik van gemaakt.
15. Dit tijdschrift bevat wel overzichtsartike-
len van Diana Brahams, welke worden overge-
nomen uit de Lancet.
16. Deze organisatie is opgericht naar aanlei-
ding van een televisieprogramma getiteld
'Minor Complications', dat in november 1980
werd vertoond. Het programma betrof de pro-
blemen die een patiënte had, eerst met de medi-
ci en vervolgens de juristen, nadat zij geduren-
de een operatie een 'bowel puncture' had opge-
lopen. Hierop kwamen zoveel reakties binnen,
dat tot oprichting van een organisatie werd
besloten — zie Arnold Simanowitz, in:
Powers/Harris (zie voetnoot 18 infra), p. 83,
97.
17. Michael A. Jones, Medical Negligence,
London 1991.
18. Michael J. Powers, Nigel H. Harris (red.),
Medical Negligence, London/Edinburgh 1990.
Dit boek is interessant omdat het een aantal
medische hoofdstukken bevat waarin de 'state
of the art' op het betrokken terrein wordt uit-
eengezet.
19. Ian Kennedy, Andrew Grubb, Medical
Law: Text and Materials, tweede druk London
1991.
20. J.P. Jackson (red.), A Practical Guide to
Medicine and the Law, London 1991.
21. Charles J. Lewis, Medical Negligence: A
Practical Guide, tweede druk London 1992.
22. Rodney Nelson-Jones, Frank Burton,
Medical Negligence Case Law, London 1990.
23. Margaret Brazier, Medicine, Patients and
the Law, tweede druk London 1992.
24. John Frenkel, hoofdstuk 6A, in: Kemp &
Kemp, The Quantum of Damages, drie delen,
London 1954-(losbladig) door David A.McI.

Kemp (red.), up to date gehouden met de
periodiek Quantum.
25. Hoofdstuk 6 Medical practitioners, in:
Rupert M. Jackson, John L. Powell (red.), Pro-
fessional negligence, derde druk London 1992,
p. 447-547.
26. Iain S. Goldrein, Margaret R. de Haas,
Butterworths Personal Injury Litigation Servi-
ce, London 1988- (losbladig), up to date
gehouden door het bulletin Butterworths Per-
sonal Injury Litigation Service onder redaktie
van Peter Jones en Paul Balen.
27. Th. Vansweevelt, De civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de geneesheer en het zieken-
huis, diss. Antwerpen, Antwerpen-Apeldoorn
enz. 1992.
28. Zie GJ. Rijken, Exoneratieclausules, diss.
Utrecht, Deventer 1983.
29. Echter niet in Engeland, immers volgens I.
Hill, geciteerd door Vansweevelt, diss., p. 264
noot 773 'The so-called concept of informed
consent (...) is in the eyes of English Law tau-
tologous, because if consent is to mean any-
thing, then it must, by definition, be informed'.
30. Moore v Regents of the University of Cali-
fornia, 249 Cal R ptr 494 (1988), rev'd 793 P2d
479 (Cal 1990).
31. J.K.M. Gevers, Beschikken over cellen en
weefsels, oratie Amsterdam, Deventer 1990.
32. Terecht. Zoals Helen R. Bergman, 18
American Journal of Law and Medicine 127,
142 opmerkt: 'It is evident from Moore's state-
ments that this real basis for filing suit was his
belief that Golde betrayed him'.
33. [1984] 1 WLR 641.
34. Bolam v Friern Hospital Management
Committee, [1957] 2 AU ER 118.
35. Zie bijv. G. Robertson, Informed Consent
to Medical Treatment, (19..) 97 Law Quarterly
Review 102,117: 'English courts will see the
duty to disclose inherent risks as stemming
from the fact that reasonable doctors disclose
such risks (which may be subject to rebuttal by
medical evidence) rather than from the fact that
the patients' right to self-determination
demands such disclosure'.
36. Sidaway v Board of Governors of Bethlem
Royal Hospital and the Maudsley Hospital,
[1985] AC 871, [1985] l All ER 643, [1985] 2
WLR 480 (voor een risico van 1-2% op com-
plicaties bij niet noodzakelijke rugoperatie
behoeft niet te worden gewaarschuwd).
37. Sheila A.M. McLean, Litigating Disputes
in Consent to Medical Treatment: The United
Kingdom Position', in: Sheila A.M. McLean
(Red.), Compensation for Damage/An Inter-
national Perspective, Aldershot Hants 1993, p.
35, 42.
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'in 1986 there was a respectable and responsible body of profes-
sional opinion who would not have warned in the circumstances
with which this case is concerned'.38

• Er is in Engeland veel kritiek op deze rechtspraak.39 ·

2. Toestemming

Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereen-
komst vereist art. 1653^ WGBO telkens de toestemming van de
patiënt. De Engelse rechtspraak van de laatste twee jaar geeft een
goede indikatie van hetgeen ons straks in deze te wachten staat.
Voorop wordt gesteld dat 'many problems can be solved by
applying general, well-settled principles'.40

In de zaak Re T41 kreeg het Court of Appeal de volgende kwestie
te beoordelen. Miss T, samenwonend met een vriend, was 34
weken zwanger toen zij bij een verkeersongeval betrokken
geraakte. Bij de opname in het ziekenhuis kwam de eventuele
toediening van bloedtransfusies aan de orde. Betrokkene was
door haar moeder, een Jehova getuige, opgevoed, maar had juist
de laatste tijd weer meer omgang met haar vader, die fervent anti
Jehova getuigen was (vandaar ook dat zijn huwelijk geen stand
had gehouden). Bij de opname van Miss T ontspon zich het vol-
gende gesprek. Dokter: 'Do you object to blood transfusions?'.
Miss T: 'Yes'. Dokter: 'Does that mean that you do not want a
blood transfusion?' Miss T: 'No. (...). You can use other things
though, can't you, like sugar solutions?'. De arts bevestigde dit
en vervolgens tekende Miss T een haar voorgelegde verklaring
inhoudende een weigering om een bloedtransfusie te ontvangen.
Enkele dagen na de ziekenhuisopname kwam het kind waarvan
Miss T zwanger was dood ter wereld. De conditie van patiënte
nam zienderogen af en op 8 juli leek alleen een bloedtransfusie
haar nog in leven te kunnen houden. Het ziekenhuis meende dat
het op grond van de door Miss T ondertekende verklaring geen
bloedtransfusie kon laten toedienen. Op dat moment grepen de
vader en de vriend van Miss T in. Zij wendden zich om 3 uur 's
middags telefonisch tot de rechter, die een collega bereid vond de
zaak op zich te nemen. Voor deze rechter, Judge Ward, trad op
dat moment in een geheel andere zaak een Queen's Counsel op.
Een dergelijke advocaat mag een strikje extra aan zijn pruik han-
gen en een hoger honorarium bedingen. Daar staat wel wat
tegenover: in voorkomende gevallen moet hij ook in het publiek
belang optreden. Dat deed ook deze barrister. Nog diezelfde
avond om 11 uur diende de zaak bij rechter Ward aan huis. Om
half twee 's nachts deed deze de uitspraak dat een bloedtransfusie
moest worden toegediend.
In hoger beroep werd deze uitspraak met verbetering van gron-
den bekrachtigd. De rechter in eerste aanleg zocht de oplossing in
een onderzoek naar de werkelijke bedoeling van Miss T. Zijn
conclusie was dat als haar uitdrukkelijk was gevraagd of ze ook
tegen een bloedtransfusie was als haar leven er van af hing, Miss
T waarschijnlijk ja zou hebben gezegd. Het Court of Appeal
grijpt de mogelijkheid aan om een algemene aanwijzing aan de
praktijk te geven. Aan het woord is haar president, de Master of
the Rolls Donaldson:

• '(1) Prima facie every adult has the right and capacity to deci-
de whether or not he will accept medical treatment, even if a
refusal may risk permanent injury to his health or even lead to
premature death. Furthermore, it matters not whether the reas-
ons for the refusal were rational or irrational, unknown or even
non-existent. This is so notwithstanding the very strong public

1506 interest in preserving the life and health of all citizens. However,

the presumption of capacity to decide, which stems from the fact
that the patient is an adult, is rebuttable.
(2) An adult patient may be deprived of his capacity to decide
either by long-term mental incapacity or retarded development
or by temporary factors such as unconsciousness or confusion or
the effects of fatigue, shock, pain or drugs.
(3) If an adult patient did not have the capacity to decide at the
time of the purported refusal and still does not have that capaci-
ty, it is the duty of the doctors to treat him in whatever way they
consider, in the exercise of their clinical judgment, to be in his
best interests.
(4) Doctors faced with a refusal of consent have to give very care-
ful and detailed consideration to what was the patient's capacity
to decide at the time when the decision was made. It may not be
a case of capacity or no capacity. It may be a case of reduced
capacity. What matters is whether at that time the patient's capa-
city was reduced below the level needed in the case of a refusal of
that importance, for refusals can vary in importance. Some may
involve a risk to life or of irreparable damage to health. Others
may not.

Een Queen's Counsel mag een strikje extra aan

zijn pruik hangen en een hoger honorarium

bedingen. Daar staat wel wat tegenover: in

voorkomende gevallen moet hij ook in het

publiek belang optreden.

(5) In some cases doctors will not only have to consider the capa-
city of the patient to refuse treatment, but also whether the refu-
sal has been vitiated because it resulted not from the patient's
will, but from the will of others. It matters not that those others
sought, however strongly, to persuade the patient to refuse, so
long as in the end the refusal represented the patient's indepen-
dent decision. If, however, his will was overborne, the refusal
will not have represented a true decision. In this context the rela-
tionship of the persuader to the patient, for example, spouse,
parents or religious adviser, will be important, because some rela-
tionships more readily lend themselves to overbearing the
patient's independent will than do others.
(6) In all cases doctors will need to consider what is the true
scope and basis of the refusal. Was it intended to apply in the cir-
cumstances which have arisen? Was it based upon assumptions
which in the event have not been realised? A refusal is only effec-
tive within its true scope and is vitiated if it is based upon false
assumptions.
(7) Forms of refusal should be redesigned to bring the conse-
quences of a refusal forcibly to the attention of patients.
(8) In cases of doubts as to the effect of a purported refusal of
treatment, where failure to treat threatens the patient's life or
threatens irreparable damage to his health, doctors and health
authorities should not hesitate to apply to the courts for assistan-
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Religieuze beletselen waren ook in het geding in Re S.43 Een der-
tig-jarige zwangere vrouw was zes dagen over tijd. Haar ongebo-
ren kind had een dwarsligging en was volgens de betrokken arts
bij een gewone geboorte ten dode opgeschreven. De vrouw, een
'born-again Christian', alsmede haar echtgenoot weigerden toe-
stemming voor een keizersnede. De rechter gaf echter in het
belang van het kind toestemming de keizersnede niettemin te
doen plaatsvinden. In deze zaak ging het eerder om minuten dan
uren. Maar de rechter was ook hier snel. Om half twee 's middags
kwam het verzoekschrift binnen bij het gerecht en om 18 minu-
ten over twee kwam de uitspraak tot stand. In zijn uitspraak stelt
de rechter dat er geen Engelse precedenten zijn, maar omdat hij
dat kennelijk - net als de Nederlandse rechter die geen wetge-
ving vindt44 - wat griezelig vindt, noemt hij een vergelijkbare
Amerikaanse zaak.45

Indien alleen het leven van de vrouw in het geding zou zijn, zou
vermoedelijk geen bloedtransfusie zijn toegediend.46

Niet steeds betreft het zulke problematische gevallen. Aanspra-
kelijkheid werd bijv. zonder meer aangenomen toen bij een kin-
derloze 30-jarige vrouw zonder consent een onnodige hysterecto-
mie werd uitgevoerd.47

3. Minderjarigen

Het toestemmingsvereiste van art. 1653i/ WGBO wordt in lid 2
nader uitgewerkt voor wat betreft minderjarigen. Engeland heeft
in de tweede helft van de jaren tachtig een liberaler regime ont-
wikkeld waar het de zeggenschap van kinderen inzake medische
ingrepen geldt. De zeggenschap van de ouders werd slechts zo
lang erkend als nodig was voor de bescherming van het kind. De
zeggenschap gaat over op het kind wanneer dit voldoende
'understanding and intelligence' heeft om zelf een beslissing te
kunnen nemen.48 Aangenomen werd dat het kind zowel mocht
beslissen of het een bepaalde ingreep wenste als een ingreep
mocht weigeren.49

Deze Gillick test zou in theorie ook gedwongen medikatie uit-
sluiten. Zou de rechter inderdaad in deze zin beslissen? In 1990
werd deze kwestie voor het eerst aan de rechter voorgelegd50,
maar de beslissing werd niet gepubliceerd. In een tweede zaak,
Re R, kwam het Court of Appeal onder toepassing van het
bovengenoemde kriterium tot de slotsom dat de beslissing van
een 15-jarig meisje om toediening van een anti-psychotisch
geneesmiddel te weigeren kon worden Overruled' door de instel-
ling die de voogdij over haar uitoefende. Er waren dagen dat het
meisje voldoende 'understanding and intelligence' had, maar ook
dagen dat dit niet het geval was, en dat laatste prevaleerde volgens
het hof.51 Deze beslissing kon worden gegrond en was ook
gegrond op een uitleg van de vraag in hoeverre voor toestemming
nodig is dat men de reikwijdte van de beslissing kan begrijpen.
Volgens de Law Commission neemt de Engelse rechter hier een
'low threshold' aan.52 Volgens art. 15.15 van de Code of Practice
on the Mental Health Act 79S353 moet een persoon 'in order to
have capacity' in staat zijn om te

- '- understand what medical treatment is and that somebody
has said that he needs it and why the treatment is being propo-
sed;
- understand in broad terms the nature of the proposed treat-
ment;
- understand its principal benefits and risks;
- understand what will be the consequences of not receiving the
proposed treatment;
- possess the capacity to make a choice'. ·

Het Court of Appeal achtte kennelijk het laatstbedoelde vereiste
in dit geval doorslaggevend. Maar de Master of the Rolls voegde
hier nog iets aan toe, een obiter dictum. Het is dit obiter dictum
van Lord Donaldson dat een storm van kritiek tot gevolg had.54

Volgens His Lordship hebben de ouders ook wanneer het kind
volledig aan het Gillick criterium voldoet niettemin de bevoegd-
heid om toestemming voor een behandeling te geven, ondanks de
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weigering van het kind. Hij maakt dus een onderscheid tussen
het geven en het weigeren van toestemming. Een kind beneden
de 16 jaar dat de reikwijdte van zijn beslissing kan begrijpen mag
wel ja, maar geen nee zeggen. Met deze uitspraak zou volgens tal-
loze kritici de zeggenschap van het kind voor een belangrijk deel
zijn uitgehold, terwijl eerdere precedenten geen aanleiding gaven
tot deze overweging.55 En ook al was het 'maar' een obiter dic-
tum, 'coming as it does from a senior and highly respected mem-
ber of the judiciary, there is a danger that health professionals
may treat it as representing the law.56 Maar juist omdat het obiter
was kon Lord Donaldson naar aanleiding van de kritiek in een
volgende zaak op zijn overweging terugkomen57:

• 'Since my remarks were unnecessary for the decision, R not
having yet attained the age of 16,1 am free to reconsider the mat-
ter and to reach an opposite conclusion. Let me therefore start
afresh by looking at the common law'.58 ·

De frisse kijk kwam tot stand in een zaak waarin een 16-jarig
meisje dat aan anorexia nervosa leed, bij een lengte van ruim l
meter 70 en een gewicht van minder dan 40 kg toestemming voor
verdere behandeling weigerde.59 Lord Donaldson achtte 'a featu-
re of anorexia nervosa that it is capable of destroying the ability
to make an informed choice. It creates a compulsion to refuse
treatment...' (p. 637). Het probleem was in dit geval dat ingevol-
ge een uitdrukkelijke wetsbepaling 16-18-jarigen hun toestem-
ming dienen te geven voor medische ingrepen.

• 'Section 8 of the Family Reform Act 1969 gives minors who
have attained the age of 16 a right to consent to surgical, medical
or dental treatment. Such a consent cannot be overridden by
those with parental responsibility for the minor. It can, however,
be overridden by the court. This statutory right does not extend
to consent to the donation of blood or organs' (p. 639). ·

Ook deze uitspraak heeft kritiek uitgelokt. Volgens een kom-
mentator zou deze uitspraak tot chaos kunnen leiden.60

4. Toestemming van wilsonbekwamen;
levensbeëindiging

Behalve minderjarigen is er nog een andere groep patiënten die
niet steeds in staat is toestemming te geven. Voor deze zgn. wils-
onbekwamen voorziet het omstreden art. 1653« WGBO in een
vertegenwoordigingsconstructie. In Engeland is de afgelopen
jaren verscheidene malen de vraag gerezen of aan het kunstmatig
in leven houden van een patiënt een einde mag worden gemaakt.
Veel aandacht in de Britse pers kreeg begin 1993 de zaak van een
comateuze patiënt bij wie geen enkele kans op verbetering
bestaat. De 21-jarige patiënt was in 1989 bij een ramp in het voet-
balstadion van Hillsborough, waarbij 95 mensen om het leven
kwamen, in coma geraakt. Hij verkeerde in een 'persistent vege-
table state'. Er was volgens de 'unanimous opinion of all the doc-
tors (...) no hope whatsoever of recovery or improvement of any
kind'. Zij besloten daarop, met instemming van de ouders, om de
kunstmatige voeding te staken en in geval van infektie geen anti-
biotica toe te dienen. Alvorens dit besluit tot uitvoering te bren-
gen, vroeg de betrokken Health authority aan de rechter een ver-
klaring voor recht, welke inderdaad werd gegeven.61 Lord Goff
hechtte hierbij veel waarde aan een Discussion Paper on Treat-
ment of Patients in Persistent Vegetarian State van de medisch-
ethische commissie van de British Medical Association van sep-
tember 1992. Deze kommissie stelt vier voorwaarden aan het
onthouden van kunstmatige voeding:

• '1. Every effort should be made at rehabilitation for at least
six months after injury.
2. The diagnosis of irreversible PVS should not be considered
confirmed until at least 12 months after the injury.
3. The diagnosis should be agreed by at least two other indepen-
dent doctors, and
4. Generally, the wishes of the patient's immediate family would
be given great weight'. ·

De vraag die het House of Lords nog niet wil beantwoorden, is of
een vijfde voorwaarde is dat vooraf toestemming van de rechter
wordt gevraagd. Lord Goff overweegt hieromtrent (zoals weer-
gegeven in de Times):

• 'His Lordship turned finally to the extent to which doctors
should, as a matter of practice, seek the guidance of the court by
way of an application for declaratory relief before withholding
life-prolonging treatment from a PVS patient.
The President [of the Family Division, EH] had considered that
the opinion of the court should be sought in all cases similar to
the present and the Master of the Rolls had expressed his agree-
ment.
There was much to be said for the view that an application to the
court would not be needed in every case but only in particular
circumstances where, for example, there was disagreement.
However, that was a matter which would be better kept under
review by the President of the Family Division than resolved in
the instant case.
His Lordship would therefore leave the matter as proposed by
the Master of the Rolls but expressed the hope that the President,
who would no doubt be kept informed of developments in the
field, would soon feel able to relax the present requirement so as
to limit applications for declarations to those cases in which there
was a special need for the procedure to be invoked'. ·

Twee Law Lords stemden in met dit oordeel; twee anderen wil-
den in dit geval meegaan maar wilden zich voor de toekomst niet
vastleggen. Omdat in heel Engeland ca 1000 patiënten in een ver-
gelijkbaar coma verkeren, is niet uit te sluiten dat de rechter spoe-
dig tot een nieuwe uitspraak zal worden geroepen.
Veel moeilijker ligt de zaak bij kinderen die vanaf de geboorte
met grote gezondheidsproblemen te kampen hebben. In 1989
heeft het Court of Appeal voor het eerst uitspraak in een dergelij-
ke zaak moeten doen.62 Een zestien weken oude baby die onder
voogdij stond had nog maar kort te leven. In het vonnis waarvan
beroep was ingesteld was bepaald dat het ziekenhuis het recht
had om het kind in vrede te laten sterven. Voordien hadden lage-
re rechters reeds meermalen over verzoeken als deze te oordelen.
In een in 1981 gewezen uitspraak bijv. weigerde de rechter in eer-
ste aanleg toestemming tot een operatie van een meisje met het
syndroom van Down (mongooltje) dat tevens een ingewands-
stoornis had.63 De ouders hadden geweigerd om toestemming te
geven voor de operatie die noodzakelijk was om het kind te laten
leven (het had dan een levensverwachting van 20 à 30 jaar). In
appel kreeg de betrokken 'local authority' echter toestemming
om de operatie uit te voeren.
In de uitspraak van 1989 heet het: 'The issue here is whether it
would be in the best interests of the child to put him on a mecha-
nical ventilator and subject him to all the associated processes of
intensive care, if at some future time he could not continue breat-
hing unaided. (...) The doctors were unanimous in recommen-
ding that there should be no mechanical reventilation in the event
of his stopping breathing, (...). There can be no criticism of the
judge for indorsing this approach on the footing that he was the-
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reby abdicating his responsibility and leaving it to the doctors to
decide'.64

Instructief is de meest recente uitspraak in een andere Re J.65 In
deze zaak had de rechter in eerste aanleg een ziekenhuis opdracht
gegeven om ten aanzien van een ernstig gehandicapt kind van 16
maanden 'to use intensive therapeutic measures including artifi-
cial ventilation for so long as they were capable of prolonging his
life'. Dit gebod hield in appel geen stand. Ik citeer wederom Lord
Donaldson:

• 'The fundamental issue in this appeal is whether the court in
the exercise of its inherent power to protect the interests of
minors should ever require a medical practitioner or health au-
thority acting by a medical practitioner to adopt a course of
treatment which in the bona fide clinical judgment of the practi-
tioner concerned is contraindicated as not being in the best inte-
rests of the patient. I have to say that I cannot at present conceive
of any circumstances in which this would be other than an abuse
of power as directly or indirectly requiring the practitioner to act
contrary to the fundamental duty which he owes to his patient.
This, subject to obtaining any necessary consent, is to treat the
patient in accordance with his own best clinical judgment, not-
withstanding that other practitioners who are not called upon to
treat the patient may have formed a quite different judgment or
that the court, acting on expert evidence, may disagree with
him'.66 ·

Rechter Balcombe voegt daar nog een budgetteringsargument

• 'I would also stress the absolute undesirability of the court
making an order which may have the effect of compelling a doc-
tor or health authority to make available scarce resources (both
human and material) to a particular child, without knowing
whether or not there are other patients to whom those resources
might more advantageously be devoted. (...) The effect of the
order of Waite J, had it not been immediately stayed by this
court, might have been to require a health authority to put J on a
ventilator in an intensive care unit, and thereby possibly to deny
the benefit of those limited resources to a child who was much
more likely than J to benefit from them'.67 ·

De bewusteloze patiënt stelt de Engelse rechter voor dezelfde
consent problemen als in ons land: het criterium is hier of de
behandeling is 'accepted as appropriate treatment at the time by a
reasonable body of skilled professional opinion'.68

5. Maatstaf voor aansprakelijkheid

Een belangrijk verschil tussen het Engelse en het Nederlandse
recht is gelegen in de maatstaf voor aansprakelijkheid. Terwijl
ingevolge art. 1653g de hulpverlener de zorg van een goed hulp-
verlener in acht dient te nemen, geldt in Engeland de Bolam test:
'the Standard of the ordinary skilled man exercising and profes-
sing to have that special skill'.69 Een toepassing van deze maatstaf
vinden we in de uitspraak dat gedaagden 'in reaching their deci-
sion displayed such a lack of clinical judgment that no surgeon
exercising proper care and skill could have reached the same deci-
sion'.70 Het zal duidelijk zijn dat deze maatstaf de Engelse hulp-
verlener een grote mate van 'freies Ermessen' geeft.71

De Bolam test geniet niet ieders steun. In andere common law
stelsels wordt zij vrij unaniem verworpen.72

Evenmin als in ons land wordt in Engeland als verweer aanvaard
dat de betrokken arts nog maar onlangs is afgestudeerd, in een
perifeer ziekenhuis werkzaam is, nog weinig ervaring met de
betrokken ingreep heeft, enz. Zoals Lord Justice Mustill het uit-
drukt:

• 'To my mind the notion of a duty of care tailored to the actor
rather than to the act which he elects to perform has no place in
the law of Tort. (...) it would be a false step to subordinate the
legitimate expectation of the patient that he will receive from
each person concerned with his care a degree of skill appropriate
to the task which he undertakes, to an understandable wish to
minimise the psychological and financial pressures on hard pres-
sed young doctors'.73 ·

Wellicht is het feit dat in Engeland de Health Authority voor de
schade opdraait een aanleiding om vrij spoedig aansprakelijkheid
aan te nemen. Dat blijkt bijv. uit het feit dat reeds een 'misjudg-
ment' als 'negligence' wordt aangemerkt.74

• 'Before I turn to the question of damages, I am always very
conscious in this class of case that the doctor or dentist, or solici-
tor for that matter who finds himself on the wrong end of a judg-
ment which appears to condemn him in negligence goes away
feeling very badly about it. I ought to refer to the fact that the
statistics show that this sort of accident (and I am using layman's
language now) occurs once in about 200 of these cases, and since
there are a great many of them, I am sure, there are very many
dentists who will have had the same misfortune - and it is a mis-
fortune; the very best fielders drop catches from time to time and
every barrister makes a mistake in almost every case in which he
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Een kind 'en ventre sa mère' zoals de Engelsen

dat uitdrukken, heeft recht op schadevergoeding.

appears. Judges make mistakes all the time. It is not something to
feel badly about. I am quite sure that the fact that something
went wrong on this occasion is no indictment of Miss Patel as a
dentist. I am quite sure, having seen her, that she is a conscien-
tious, caring and skilful practitioner of her profession'.75 ·

Een ieder die wel eens onder narcose is geweest, kent het gevoel:
als ze me nu eens te weinig zouden geven. Soms is het onvermij-
delijk dat dit risico er is. Zo nam de Engelse rechter aan dat in
1985 het risico dat de narcose bij een keizersnede ontoereikend
zou zijn 0,35% bedroeg; aansprakelijkheid werd in dit geval niet
aanvaard.76 Wel aansprakelijkheid werd aangenomen in een
tweetal andere zaken.77 In de laatst gepubliceerde zaak kwam een
man op de operatietafel tot bewustzijn. Hij probeerde vervolgens
de aandacht van het operatieteam te trekken door zijn tenen te
bewegen. De verpleegkundigen merkten dit ook op en maakten
de arts erop op merkzaam. Maar deze zei dat het 'just reflexes'
waren en dat ze er maar niet op moesten letten. Als u binnenkort
een operatie moet ondergaan, moet u het volgende citaat van de
uitspraak maar niet lezen.

• 'The plaintiff then went through the operation. He felt a bur-
ning pain to his leg which was the scalpel being applied to his leg.
He felt his leg being drilled. As a carpenter he had a graphic idea
of what was going on. Four holes were drilled into the bone. The
pain was like an electric shock to the head or drilling through a
nerve by the dentist'. ·

Voor de toekenning van £ 10 000 smartegeld in deze zaak was
mede bepalend dat het ziekenhuis geen aanbod tot betaling van
schadevergoeding had gedaan:

• 'The failure to agree damages has led to the plaintiff concen-
trating on his operation in a way which he would not otherwise
have done had agreement been reached'. ·

Voor het overige vertonen de uitspraken geen opvallende ver-
schillen met die in Nederland. Net als in ons land leidt een
onjuiste diagnose zelden tot aansprakelijkheid.78 Wel wordt aan-
sprakelijkheid aangenomen bij behandelfouten79, evenals bij het
nalaten om een eenvoudig bloed- en hartonderzoek te doen ver-
richten80 en bij weigering om een hartpatiënt in een ziekenhuis
op te nemen.81
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6. Prenatale aansprakelijkheid en mislukte
sterilisatie

Kan schadevergoeding worden gevraagd ter zake van letsel dat
een kind voor zijn geboorte heeft geleden? Het Engelse recht
heeft merkwaardig veel moeite met dit probleem gehad.82 Reeds
ten tijde van de thalidomide affaire (Softenon bij ons) kwam dit
probleem aan het licht. Het leidde uiteindelijk tot vaststelling van
de Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976. Omdat deze
wet ingevolge section 4 lid 5 alleen geldt voor nadien geboren
kinderen, bleef de vraag bestaan of de vóór 1976 geboren kinde-
ren ingevolge de common law recht hebben op vergoeding van
prenataal letsel. In 1991 werd deze rechtsvraag voor het eerst
beantwoord door de Engelse rechter. Het antwoord luidt beves-
tigend. Een kind 'en ventre sa mere', zoals de Engelsen dat uit-
drukken, heeft recht op schadevergoeding.83

Onderzoek bij een zwangerschap van 26 weken had niet aan het
licht doen treden dat de vrucht aan hydrocephalus (waterhoofd)
leed. De ouders eisten schadevergoeding, immers, zo stelden zij,
hadden wij dit geweten dan hadden wij een abortus laten verrich-
ten. De Engelse rechter verwierp deze stelling met de overweging
dat abortus van een 27 weken oude vrucht naar Engels recht ille-
gaal zou zijn geweest. Er was geen gevaar voor de moeder te
duchten en tevens was het kind overigens levensvatbaar.84

Anders dan in ons land is in Engeland in de verslagperiode wei-
nig ophef gemaakt over mislukte sterilisaties. Dat komt mis-
schien doordat 'it has now become standard practice to advise the
patient of the risk of failure and the difficulties of reversing the
sterilisation. As a consequence, the number of claims based on
the nature of consent has diminished and most claims now relate
to the technical failure of the procedure'.85

7. Schadeberekening

Ook indien de aansprakelijkheid vaststaat, blijft er het probleem
van de schadeberekening.86 Instructief is een zaak, waarin aan
moeder en kind te zamen ca £ 95 000 werd toegekend.87 Voor het
overige zou een bespreking van de rijke casuïstiek hier te ver voe-
ren. Ik vermeld slechts twee - in onze ogen - opmerkelijke uit-
spraken. In een zaak werd geen vergoeding van de opvoedings-
kosten van een gehandicapt kind toegewezen omdat de ouders
maar meteen hadden besloten om ook geen vierde kind meer te
'nemen'. Dat spaart zoveel geld uit, aldus de rechter, dat daarmee
de extra kosten voor kind nummer drie wel worden gecompen-
seerd.88 Een van de rechters moest zelf toegeven dat deze redene-
ring wellicht bedenkelijk is:

• 'Having for prudent and humane reasons decided to devote
extra attention to the needs of Ali and deprive themselves of the
joys of further children, that act of selflessness is used against
them to deprive them of the basic cost of the upkeep of Ali,
which they would have received if they had gone ahead and com-
pleted their planned family of four healthy children. On one level
this argument, employed by those who are responsible for the
predicament of the plaintiffs, does seem most unjust'.89 ·

Voorts is interessant de uitspraak waarbij de ouders van een 14-
jarige jongen die was overleden vanwege traagheid van het zie-
kenhuis onder meer £ 6000 kregen toegewezen omdat de jongen
volgens Islamitische gewoonte als jongste zoon thuis had moeten
blijven wonen om voor zijn ouders te zorgen.90

De hoogte van de toegewezen bedragen ligt in Engeland op een
hoger plan dan in Nederland. In 1987 kwam een uitspraak voor
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Een ieder die wel eens onder narcose is geweest,

kent het gevoel: als ze me nu eens te weinig

zouden geven.

gewoonlijk om een structured settlement. Terwijl art. 97 Boek 6
de Nederlandse rechter de mogelijkheid geeft om tot schadever-
goeding in termijnen te veroordelen, is dit in Engeland nog een
nieuwe gedachte.94 In mei 1987 kwamen de Britse belastingdienst
en de verzekeringsmaatschappijen tot een vergelijk dat inhield
dat in geval van een periodieke uitkering geen belasting verschul-
digd zou zijn.95 In juli 1989 kwam de eerste dergelijke 'structured
settlement' tot stand. De eerste toepassing op het gebied van het
medische aansprakelijkheidsrecht vond plaats in 1991.96 Inmid-
dels komen 'structured settlements' in de praktijk veelvuldig
voor.97 De totaal verschuldigde bedragen komen dan uiteraard
veel hoger uit.98 Dit is vergeleken met vroeger veel, maar nog
altijd weinig vergeleken met de Verenigde Staten, waar bijv. in
een geval $ 127 miljoen is toegewezen.99

de eerste keer boven de £ l 000 OOO.91 Inmiddels zijn er diverse
uitspraken waarbij meer dan een miljoen pond werd toegekend:
alle in geval van hersenletsel opgelopen bij de geboorte.92 In al
deze gevallen was het kind het kind van de rekening, maar dit
kan ook de moeder zijn: een 37-jarige moeder die als gevolg van
een fout van het ziekenhuis - ofschoon betrokkene een hele
geschiedenis van problemen met de zwangerschap had, werd ze
vanwege staftekorten bijgestaan door een leerling-vroedvrouw -
blind werd en hersenletsel opliep: £ l 550 OOO.93

We komen ook veel hogere bedragen tegen, maar dan gaat het

8. Bewijslast

Wat in Engelse aansprakelijkheidszaken opvalt, is dat de rechter
heel vrij omgaat met de verdeling van de bewijslast. De patiënt
komt hij tegemoet met een ruimhartige toepassing van het leer-
stuk res ipsa loquitur.™ Een voorbeeld is een zaak waarin sprake
was van een 'binary ulnar nerve palsy':

• "... I take the view that a plaintiff who can say that he went
into hospital with no impediment to the use of his upper limbs
and no obvious risk to them, but came out in effect crippled, has
temporarily at least created a situation where there is a prima
facie case of negligence'.101 ·
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Daar staat tegenover dat het de arts ook niet al te moelijk wordt
gemaakt om met tegenbewijs te komen. Voldoende is soms al dat
de betrokken arts aantoont dat hij een goede staat van dienst
heeft. In dezelfde zaak als de hiervoor aangehaalde overwoog de
rechter dat er twee mogelijkheden waren: ofwel de arts had een
fout begaan ofwel er was sprake van iemand met extreme vat-
baarheid voor de betrokken ingreep. De eerste mogelijkheid ver-
wierp hij op de volgende grond:

• '... it is most unlikely that the senior members of the opera-
ting team, especially Dr Van Ryssen (een anesthesiste, EH) and
Sister Stanbrook, would have permitted any such situation to
develop, that is a situation where there was not proper protec-
tion. If it had developed, it would (...) have clearly demonstrated
a total lack of care for the anaesthesist's patient. I have seen Dr
Van Ryssen. I do not accept that she is such a person. Indeed, her
record shows that not to be so'.102 ·

Vaak blijkt het lastig om een deskundige te krijgen. Daarom wor-
den wel eens versleten specialisten in de arm genomen.103

9. Toekomst

Hoe ziet de toekomst van het medische aansprakelijkheidsrecht
in Engeland er uit? Gaat de ontwikkeling in die richting dat
steeds vaker aansprakelijkheid wordt aangenomen? Net als in
ons land gelooft men ook in Engeland dat het zeker niet de Ame-
rikaanse kant uitgaat; daarvoor zijn de verschillen tussen beide
maatschappijen te groot. Wel ziet men met enige angst uit naar de
gevolgen van de rechtspraak. Zo wordt momenteel overwogen
om de kosten van deze rechtspraak te verkleinen door arbitrage
in te voeren. Een daartoe strekkend voorstel van de overheid104 is
momenteel in bespreking. Het voorstel zou inhouden dat aan-
sprakelijkheidszaken worden beoordeeld door een arbitragekom-
missie bestaande uit een onafhankelijk jurist en twee artsen, van
wie elk een is aangewezen door partijen.105 Het voorstel heeft een
warm onthaal gekregen van Lord Griffith.106 In medische krin-
gen is men echter sceptisch.107 Er is voorts op gewezen dat het
voorstel nogal wat vragen onbeantwoord laat.108 Ook is opge-
merkt dat arbitrage mogelijk de publieke lasten verkleint, maar
dat zij voor partijen vanwege de hoge eigen kosten nauwelijks
een reëel alternatief vormt.109 De regering heeft nog geen defini-
tieve keuze gemaakt.
Ook in Engeland heeft men enige angst voor 'defensive medici-
ne': ingrepen die uitsluitend worden verricht om een aansprake-

lijkheidsclaim te voorkomen. Enerzijds wordt gesteld dat hier-
voor 'very little empirical, as opposed to anecdotal, evidence'111

bestaat. Anderzijds is uit een recent onderzoek gebleken dat meer
dan eenderde van ruim 200 geënquêteerde artsen in Hertfordshi-
re hun patiënten uit deze overweging vaak een röntgen-onder-
zoek of een bloedonderzoek doen ondergaan; de helft van de
huisartsen doen hun patiënten onderzoek met een 'known ele-
ment of risk' ondergaan.112

Meer ten principale wordt het aansprakelijkheidsrecht op dezelf-
de gronden als bij ons bekritiseerd: vele slachtoffers ontvangen
geen schadevergoeding, het procesrecht werkt zeer traag, het sys-
teem is kostbaar, het wordt als een loterij gezien, het verstoort de
relatie tussen arts en patiënt, en het is moeilijk de schade te bere-
kenen. Daarom wordt wel aan alternatieven gedacht:

• 'Collective provision through the social security system is the
most effective way of meeting the financial needs of the long-
term sick and disabled people. Direct punitive action is the most
effective deterrent to careless action'.113 ·

Ook pleiten sommigen voor een patiëntenletselverzekering.115

Daarentegen wordt gewezen op de positieve wijze waarop het
aansprakelijkheidsrecht de houding van artsen kan beïnvloeden:

• 'Solicitors undertaking work on behalf of plaintiffs are aware
that many claimants (in my experience at least half) would not
have consulted them had they been handled sympathetically by
the doctors concerned once an adverse event had occurred'.115 ·

Van een wettelijke regeling van de geneeskundige behandelings-
overeenkomst is in het geheel geen sprake.

10. Conclusie

Van het Engelse aansprakelijkheidsrecht valt het een en ander te
leren. Dat geldt met name voor de rechtspraak; aan wetgeving
heeft Engeland op dit gebied weinig interessants te bieden. De
rechtspraak is van belang door de voortreffelijke wijze waarop
Engelse rechters hun 'case' weten te presenteren. Hierdoor wordt
beter dan op het Europese vasteland zichtbaar welke feiten rele-
vant zijn en welke rechtsvragen aan de orde zijn. Wat de concrete
oplossing van deze rechtsvragen betreft, loopt de Engelse recht-
spraak vaak achter bij die van ons land. De casuïstiek is echter
een welkome aanvulling van die in Nederland. Π
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