
DE JURIDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID 

VAN DE ARTS IN H E T OLIDE ISRAEL 

De verantwoordelijikheid van de arts was in de Codex Hammurabi 
nauwkeurig omschreven : « als een asum (arts) een negabat (abces) 
van het oog van een vrij mens opent en daardoor tot verlies van het 
oog aanleiding is, zal de hand van de dokter worden afgekapt ; heeft 
de dokter het verlies van ;het oog van een arm mens of van een slaaf 
vcroorzaakt, dan moet ihij 1 mina zilver als vergoeding betalen ». De 
verkeerde behandeling in het geval van de vrije man wordt niet ge-
straft volgens het principe van « een oog voor een oog » maar een 
hand voor een oog. Dit gold ook in het geval het de eerste keer was 
dat de ohirurg het oog verkeerd behandelde. De bedoeling van deze 
op zich zelf harde wet was ongetwijfeld te voorkomen dat de ohi
rurg ook landerc mensen sohade zou kunnen toebrengen. De Perzen, 
die later Babylonie veroverden, waren meer toegeeflijk voor de chi
rurg : als de ohirurg drie keer een operatie zonder succes 'had uitge-
voerd, mocht hij verder geen cJiirurgische praktijk uitoefenen, maar 
lichamelijke straf werd hem niet toegediend. 

De Codex van Hammurabi spreekt van de chirurg en niet van de 
arts als intern geneeskundige. Want de behandeling van de interne 
kwalen met interne geneesmiddelen was voorbehouden aan de pries-
ters en de codex Hammurabi houdt zioh uitsluitend bezig met con
crete zaken en niet met religieuse of geestelijke problemen, waarmee 
de priesters gemoeid zijn. 

Volgens de algemeen geldende opvattingen in Babylonie werd 
ziekte veroorzaaJkt door bijzondere raetaphysische krachten, zoals de-
monen of geesten van doden. De arts kon daarom niet verantwoor-
delijk worden gesteld als hij zioh met de therapie van deze door bui-
ten- en bovenmenselijke krachten veroorzaakte afwijkingen bezig 
hield. Maar ongevallen en letsels door geweld kon men bcgrijpen als 
natuurilijke gebeurtenissen tegenover de interne ziekten als bovenna-
tuurlijke phenomenen. De chirurg die een operatie vcrrichtte om een 
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ongeval of letsc! te genezen, bleef daarmede op natuurlijk. als het 

ware menselijk terrein. Daarom bleef hij ook verantwoordelijk voor 

de schade die hij veroorzaakte. De patient kon zelfs het honorarium 

van de chirurg terugeisen. als de operatie niet geslaagd was. De 

Codex Hammurabi regelt het honorarium voor de behandeling van 

een oog. vcrondersteld mag worden uit de tekst dat als geen genezing 

volgde. ook het honorarium achterwege bleef. 

De verantwoordelijkheid van de chirurg koii worden vergeleken 
met de verantwoordelijkheid van de bouwmeester van een )huis. Deze 
was verantwoordelijk als zijn bouwwerk instortte en daardoor andere 
mensen lichamelijk letsel opliepen. 

Benjamin Lee Gordon werpt de vraag op {Harofe Haiewrie 1959) 

of deze strenge regels voor de chirurg ook golden voor de legerarts 

en legerchirurg. Hij meeiit deze vraag ontkennend te moeten bean t -

vvoorden. 

Herodotus vermeldt dat de uitoefening van de medisohe praktijk 

in Egypte bij de wet geregeld was. Volgens de Hermetische boeken 

van Tho t was de arts schuldig aan de dood van de patient, als hij bij 

de behandeling was afgeweken van de voorschriften die in deze boe

ken vervat waren. 

Aristoteles vermeldt een eeuw na Herodotus dat de artsen in E g y p 

te het recht haddcn van de voorgeschreven behandeling volgens d e 

boeken van T h o t af te wijken, als de therapie n a vier dagen geen 

resultaat had opgeleverd (1. c. Gordon pag. 227) . Volgden de artsen 

de regels van de Hermetische boeken van T h o t dan konden zij niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke sohadelijke gevolgen 

van de therapie. W e k e n zij eohter af, ook nadat vier dagen van de 

klassieke behandeling zonder succes waren voorbijgegaan, dan wa

ren de geneeskundigen verantwoordelijk als de behandeling schade-

liik bleek te zijn. 

In China was de dokter verantwoordelijk voor de dood van een 

patient die ontstond tijdcns zijn behandeling. Volgde de dood van 

een patient op een operatie, dan werd de operatie als moord besahouwd 

en de aloude wet van de lex talionis werd toegepast ; de medicus 

moest met eigen leven de dood van de patient betalen. Slechts als de 

familieleden van de gestorvcn patient er mee instemden. kon de me-
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dicus door middel van een losgeld aan de familie zijn leven redden. 
Slaagde een hofarts er niet in het leven van zijn koninklijke of kei-
zerlijke patient te redden, dan moest hij zijn falen met de dood boeten. 

In Griekenland werd de geneeskunde tot aan de zesde eeuw v. K. 
door de priesters in de tempels uitgeoefend. Als de behandehng niet 
het gewenste succes had, onderwierp de patient zioh toch aan dc wil 
van de goden en twijfelde hij niet aan de kundigheid van de Ascle-
piaden. 

Hippocrates beklaagt zich er over, dat « in de steden geen straf 
bestaat op het slecht uitoefenen van de geneeskunde, behalvc dan de 
smaad en de smaad trcft hen die er aan gewend zijn, geheel niet ». 
Voor de arts zelf geeft Hippocrates het voorschrift, dat zijn optreden 
de patient wel baat maar geen schade mag brengen. 

Ook onjuist optreden van de arts werd niet bestraft. « Dc arts 
heeft het recht te doden zonder zelf gedood te worden » schrijft Phi
lemon, een Griekse schrijver. Griekse artsen waren in Rome berucht. 
Velen van hen waren als gevangenen naar Rome gebracht na de 
verwoesting van Corinthe (146 v. K.). Marcus Porcius Cato, zelf 
een Romeinse arts en censor, schrijft van de Griekse artsen die in 
zijn tijd in Rome praktijk uitoefcnden : « zij, de Griekse artsen, heb-
ben een eed afgelegd alle vreemdelingen met hun geneesmiddelen te 
doden maar ondanks dat vragen zij grote honoraria ten einde de 
mensen er toe te brengen vertrouwen in hen te stellcn. Zo kunnen zij 
met een gerust gemoed hun sinister werk volbrengen. Zij rangschik-
ken ook ons, Romeinen, onder de vreemdelingen en barbaren. Om-
gang met dokters (Cato bedoclt natuurlijk Griekse artsen) is zeer te 
ontradcn ». 

Twee ceuwen later zou Plinius zeggen : « Er bestaat helaas geen 
wet die de dokter straft als door zijn sohuld iemand sterft. Het is dc 
dokter toegestaan uit onze gevaarlijke toestand lering te trekken voor 
de toekomst, te experimenteren met onze dood en het leven van de 
mens als van nul en generlei waarde te beschouwen » (naar Gordon. 
I . e . 221). , 

Veranocdelijk omdat dc praktijken van vele artsen in de Oudheid 
niet onbekend waren, wil de Talmoed toch de arts verantwoordelijk 
laten voor zijn handelen. Bekend was tooh ook immers, dat vele art-
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.sen door omkoperij er aan meehielpen, ongewenste personen om het 
leven te brengen. Bij talrijke hofintrigues in de Oudheid waren artsen 
gemengd. Zelfs traden zij wel op als adviseurs voor het samenstellen 
van vergiften die hooggeplaatste personen uit de weg moesten hel-
pen ruimen. Het is ongetwijfeld om deze praktijken tegen te gaan, 
dat in het klassieke Israel de verantwoordelijkheid van de arts ook 
voor zijn optreden als behandelend medicus, niet buiten beschouwing 
wordt gelaten. 

Op zich zelf bestond voor niemand enige uitzondering, niet voor 
de priester, noch voor enige andere staatsdienaar of burger, hetzij 
hoog of laag. 

Deuteronomium 24:12 schrijft een soort wet voor geheel Israel 
voor. Hieruit volgt dat voor de arts geen afzonderlijke rechtsstatus 
bestaat. 

De lex talionis uit de Bijbel, het oog voor oog, werd nooit Ictter-
lijk opgevat. Alleen in gevallen van moord bleef geen andere regeling 
over. Ex. 25:31 bepaalt : « gij moogt geen afkoopsom laten betalen 
voor een vermoorde », maar geen enkele bepaling belemmert de gel-
delijke vergoeding voor toegebracht lichameHjk letsel. Ook dc Tsad-
duceeers, die gewoonlijk de tekst van de bijbel letterlijk opvatten, 
hadden hieromtrent geen enkel meningsverschil met hun tegenstan-
ders, de Farizeeers (Mishna Jadaiu 4:6). 

Ook Flavius Josephus vermeldt dat het principe « oog voor oog » 
nooit werd toegepast, behalvc in die gevallen waarin moord in het 
spel was geweest. « Het slachtoffer », aldus Josephus, « krijgt een 
vergoeding en kan volgens de wet het bedrag van vergoeding doen 
vaststellen ». Boeten konden worden opgelegd ook voor geringe Jet-
scls, afhankelijk van de waardigheid en positic van de aangevallen 
persoon. 

In de nabijbelse Talmoed wordt uitdrukkelijk onderstreept, dat het 
principe « oog om oog » alleen figuurlijk moet worden opgevat, het 
verlies van een oog kan worden « vergoed » door middel van een 
schadevergoeding in geld. Vergelding mag alleen toegepast worden 
in gevallen van bewuste moord. Alle andere lichamelijke letsels moe
ten via boeten en sahadevergoedingen geregeld worden. Het principe 
« oog om oog », aldus wordt in de Talmoed geredcneerd, kan nooit 
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lettcrlijik worden toegepast. Zo wordt het geval aangehaald van een 
blinde man, die een ziende met een steen van het gezichtsvermogen 
berooft. 

Zegt de patient tot de dokter : « maak mijn oog blind, want het 
doct mij pijn » of « hak mijn hand af, want mijn band doct mij pijn » 
en volgt de arts het verzoek van dc patient op, dan is de arts niet 
verantwoordelijk voor de gevolgen (Mishna Baba Kama 20:7 en Tal
moed Sanh. 94:2). Hicrbij wordt uitgegaan van de veronderstelling 
dat de arts het oog van de patient onderzocht heeft en het indcrdaad 
nuttig en wenselijk heeft geoordeeld, het oog te verwijdcren of blind 
te moken. 

Is het oog van de patient niet ziek, of is de hand niet gekwetst, 
maar vernietigt de dokter het oog of beschadigt hij de hand, op ver
zoek van de patient, dan is de arts schuldig omdat hij gezonde li-
chaamsdelen heeft beschadigd (Mishna Baba Kamah 8:7. Talmoed 
Baba Kama 3:1). De dokter is evenwel niet verantwoordelijk voor 
de gevolgen van zijn ingreep als hij het oog van de patient opereert, 
nadat hij zioh ecrst er van overtuigd heeft dat het ziek is, mits maar 
duiddijk blijikt dat hij het welzijn van de patient voor ogen had. 

Als iemand tot een arts zegt « maak de ogen van X blind en ik 
blijf verantwoordehjk voor de schade », dan is dc dokter toch zelf 
verantwoordelijk, want niemand kan zonder straf de uitvoerder van 
misdaden van een ander worden (Talmoed Baba Kama 8:7). Mai-
monides meent dat de opdrachtgever tot de kwade daad eveneens 
verantwoordelijk moet worden gesteld. hij heeft een blinde (de dok
ter) doen struikelen. 

Als een slaaf zegt tot zijn heer, die dokter is : « doe een genees-
middel in mijn oog » en het oog wordt er door beschadigd, dan moet 
zijn heer hem vrijlaten, ook al is hij arts (Talmoed Kid. 24:2). Be
schadigt de heer tijdcns de bevalling echter het oog van de vrucht 
van zijn slavin, dan is hij niet strafbaar (Talmoed Kid. 24:2). 

Sterft een patient tijdcns een behandeling, ook al is er geen sprake 
van onachtzaamheid van de zijde van de arts, dan moet de arts, wil 
hij zijn leven veilig stellcn, toch vluchten naar de vrijsteden, beider-
zijds van de Jordaan, en daar blijvcn zolang als de hogepricster lecft 
die in functie was tijdcns de behandeling van dc patient. De arts die 
tijdens de behandeling iemand doet overlijden, wordt hiermee dus 
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qelijk gesteld met de man die onopzettelijk iemand van het leven be
rooft (Ex 21:14. Tosefta Macot 2:8). 

Deze bepaling gold dan nog uitsluitend voor artsen die door het 
gerechtshof waren aan gesteld en die dus een off icicle bevoegdheid 
hadden de geneeskunde uit te oefenen (Tosefta Baba Kama 6:17). 
Voor hen die als arts optradcn zonder deze bevocgdiheid te bezitten, 
gold deze bepaling niet. Stierf een patient tijdens hun optreden, dan 
v.aren zij strafbaar zoals leken strafbaar waren. 

De arts die tijdcns de behandeling iemand doodt, onopzettelijk, 
staat gelijk met de vader die bij een tuchtiging eveneens onopzette
lijk zijn zoon vermoordt. Ook de gereohtsdienaar die iemand geselt 
in opdracht van het gerccht en die het ongeluk trcft dat de delin
quent tijdens de gesehng dood blijft. valt onder de uitzonderingen 
op het voorschrift inzake de moordenaar in Ex. 21, 14 : « Zelfs van 
Mijn altaar zult gij een moordenaar die met voorbedachten rade zijn 
medemens doodde, weghalen ten einde hem, de moordenaar, ter dood 
te brengen ». Wan t de arts had niet het voornemen te doden, even-
min als de vader het plan had zijn zoon te tuchtigen tot de dood cr 
op volgt, terwijl ook de gerechtsdienaar zioh uitsluitend tot tuchti
ging had willcn beperken. Maimonides meent, dat de genoemde per
sonen, waaronder ook de leraar die een leerling tuchtigt, gerekend 
moet worden, die alien onopzettelijk de dood van een ander veroor-
zaakt hebben, min of minder tijdens de uitoefening van hun rechten 
en plichten, vrijgesteld moeten worden, ook van de verbanning naar 
de vrije steden. 

De rabbijnse wetgeving heeft het optreden van de arts echter mak-
kelijker gemaakt. In de nabijbelse tijd gold dat een arts, die uitdiTuk-
kelijk van het gerechtshof de bevoegdheid heeft verkregcn de ge
neeskunde te beoefenen, vrij uitgaat ook als hij een patient, tijdens 
de behandeling maar onopzettelijk, schade heeft berokkend. 

Dc arts is, evenals ieder mens, een werktuig in handen van God. 
Toch heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Wilsvrijheid en 
voorzienigheid Gods sluiten elkaar binnen het Jodendom in het geheel 
niet uit. Maar vrijheid van handelen betekent tevens verantwoorde
lijkheid voor het optreden en voor elke handcling die men uit eigen 
vrije wil verrioht. Deze verantwoordelijkheid, zowel voor de aardse 
als hemelse rechter, geldt ook voor de arts, 
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Heeft dc arts echter bewust schade toegebracht, dan is hij verant
woordelijk. Maar. aldus wordt gercdeneerd, het is echter noodzake-
lijk dat de dokter een zekere vrijheid van optreden krijgt, anders zou 
niemand er toe komen als arts te gaan werken (Tosefta Gitin 3:6). 

Als het moeilijk is onderscheid te maken tussen een fout of ver-
gissing of onachtzaamheid, krijgt de arts « the benefit of the doubt ». 
God za! zijn misdrijf, ook al kan het door mensen niet hcrkend wor
den, toch niet ongestraft laten (Tosefta Baba Kama 6:17). 

Als dc dokter tijdcns een operatie een grotere snedc maakt dan 
noodzakelijk is, is de dokter strafbaar, Elke schade die de dokter 
tocbrcngt, is onderworpen aan de algemene wetten die voor licha
melijk letsel bestaan : nezek (d.w.z. verlies van functies), fsaar (scha
de voor de geleden pijn), ripoei (honorarium voor de vereiste medi-
sche behandeling), shebeth (schadevergoeding voor door ziekte ge-
dcrfdc inkomsten) en boshet (smartegeld voor geleden eerverlies). 

Als de patient de voorschriften van de dokter echter niet opvolgdc, 
ging de dokter vrijuit, ook al ontstond er lichamehjke schade voor 
de patient (Tosefta Baba Kama 9:36). 

Iemand die door dc gemeentclijke overheid als vaste aderlater was 
aangesteld, kon ontslagcn worden als hij niet vriendclijk tegen zijn 
patienten optrad (b. Babhxa 21b). Ook de mohel. dc besnijder die 
voor de gemeente werkte en door de gemeente was aangesteld, kon 
ontslagcn worden als hij slordig of nalatig te werk ging. Dc dokter 
wordt als zodcinig niet genoemd, maar het is wel aan te nemen, dat 
ook de door de overheid officieel erkcndc arts uit zijn bevoegdheid 
ontzet kon worden als men ontevreden over hem was, hetzij door 
onachtzaamheid of onjuist optreden tegenover de patienten. 

Men verwachtte Vcin de arts in de eerste plaats sympathie en me-
delijden voor zijn patienten. « Zelfs als de arts ziet dat de dood nabij 
is, moet hij de patient toch nog bepaalde voorschriften geven, betref-
fende dat wat hij niet en wel mag eten. Zeg hem wat hij niet en wel 
mag drinkcn, maar zeg hem niet : Uw einde is nabij ». Het optreden 
van de profcet Jesaja, die koning Chiskia in zijn gezicht ronduit zegt 
dat hij aan zijn ziekte zal sterven, wordt gelaakt (Midrash bij 11 
Kon. 20:1). 

De pro feet Elisa laat de Syrier Ben Hadad, die hem had laten 
vragen of ihij van zijn ziekte zou genczen, door een dienaar mede-
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dclen dat hij genezen zou. Maar in werkelijkheid had God hem reeds 
laten zien dat de Syrier zou sterven (11 Kon. 8:10). 

Julius Preuss maakt in dit verband de opmerking, dat het Hebreeuw-
se woord voor arts raphe afgeleid is van een werkwoordstam, welke 
« zacht maken, verzachten » betekent. De arts is er om het Iced te 
verzachten, dat is zijn taak. 

De eisen die men aan het karakter van de arts stelde, waren dus 
niet gering : menselijk optreden vormde de basis. Maar kennis en 
behoedzaamheid voor zijn handelen waren evenzeer nodig, wildc hij 
niet ter verantwoording geroepen worden voor fouten en vergissingen 
tijdens de uitoefening van zijn ambt begaan. Want ondanks het feit 
dat men met Sirach aannam dat dc arts een van God begenadigd mens 
was die over kennis van geneesmiddelen en gencesmcthoden beschik-
te, toch bleef de arts persoonhjk verantwoordelijk voor zijn optreden 
binnen het kader van de verantwoordelijkheid die ieder mens voor 
zijn handelen nu eenmaal draagt. 

« Ook dc arts bidt tot God, opdat Hij hem met succes zal zegenen 
en genezing zal sturen ter wille van het leven », aldus Sirach (38:12), 
die hiermede tevens aangeeft dat ook de arts maar een werktuig is 
in handen van God. De arts handelt naar beste weten en kunnen, 
maar het is God die uiteindelijk de genezing brengt of de genezing 
weigert. Het is de plicht van de arts hulp te bieden. hij mag de gaven, 
die hem door God geschonken zijn. niemand onthouden, zdfs al 
meent hij dat de zieke iemand anders ook om hulp had kunnen vra
gen. Wordt de arts geroepen bij een zieke, dan heeft hij niet het 
recht hulp te weigeren (j. Keth. XIII. 35 d) . 

Zowel arts en zieke waren zich hun mcns-zijn met al zijn beper-
kingen bewust. De arts bad tot God om hulp bij zijn optreden (zic 
boven), de zieke bad tot God als tot een « waarachtig Arts ». Voor 
een operatic zei de zieke het volgende gebed : « Het zij Uw wil, God, 
dat deze operatie tot mijn genezing volbracht zal worden en dat Gij 
mij geneest, want Gij zijt een waarachtig arts, en Uw genezing is 
waarachtig. Het is dc mens niet gegeven te genezen. maar Gij doet 
het » (naar Krauss, 1. c. 264). 

Het praktische leven kende de arts, maar arts en patient erkenden 
beiden dat de genezing slechts door God zelf tot stand kon worden 
gebracht. 

J. Z. Baruch (Amsterdam). 
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