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1. Inleiding 

Onder leiding van voorzitter prof. mr. A.C. Hendriks vond op vrijdag 25 april2014 de jaar
vergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht plaats in EYE te Amsterdam. Na het 
huishoudelijke gedeelte van de vergadering,1 waarin onder meer de jaarstukken 2013 wer
den goedgekeurd, hield prof. mr. dr. J.H.A.M. Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en oud-advocaat te Zwolle, de zesde Henk Leenen-lezing.2 

Thema van deze lezing was 'Bewaken de media de kwaliteit van de zorg? Recht tussen 
beeldvorming en werkelijkheid'. Vervolgens ving het wetenschappelijke gedeelte van de 
jaarvergadering aan. Dat stond in het teken van het preadvies 'Ethiek en gezondheidsrecht'. 
Het preadvies bestaat uit twee delen en is geschreven door twee preadviseurs. Het eerste 
deel is verzorgd door prof. dr. G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek aan de Uni
versiteit van Amsterdam, het tweede deel door prof. dr. P.B. Cliteur, hoogleraar Encyclope
die van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. 

2. De morele grondslagen van het gezondheidsrecht: de erfenis van Leenen 

2.1 Inleiding Den Hartogh 
Het eerste deel van het preadvies is getiteld: 'De morele grondslagen van het gezondheids
recht: de erfenis van Leenen'. In zijn inleiding gaf Den Hartogh aan de hand van een aantal 
stellingen een samenvatting van zijn preadvies. Den Hartogh ging allereerst in op de ver
houding tussen recht en ethiek in het algemeen. Hij gaf aan dat binnen het gezondheids
recht weliswaar aandacht is voor (gezondheids)ethiek, maar dat het besef dat recht en 
ethiek vaak overlappen in de meeste gevallen ontbreekt. Er wordt maar al te vaak uitge
gaan van - wat hij noemt - vulgair rechtspositivisme: formele rechtsregels krijgen voor
rang, terwijl met de onderliggende morele norm geen rekening wordt gehouden. Daarmee 
wordt over het hoofd gezien dat juridische regels aan de onderliggende morele waarden 
appelleren, aldus Den Hartogh. Volgens Den Hartogh moeten bij de toepassing van rechts
regels de morele overwegingen die de ratio van die regels vormen (waaronder de mensen
rechten) steeds in het oog worden gehouden, tenzij over die overwegingen een maatschap
pelijke controverse bestaat die nog niet gezaghebbend door de wetgever is beslecht. Die 
morele overwegingen zijn van belang voor de interpretatie van die regels. Vervolgens 
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lichtte Den Hartogh toe waarom naar zijn mening het beginsel van respect voor de waar
digheid van de mens niet de algemene grondslag van de mensenrechten en het gezond
heidsrecht kan zijn. Volgens Den Hartogh is dat beginsel op zichzelf zinvol en belangrijk, 
maar is het als karakterisering van de grondslag van de mensenrechten onvolledig. In het 
beginsel wordt uitsluitend tot uitdrukking gebracht dat de mens een morele status heeft 
die hem kwalificeert als drager van mensenrechten. Daarmee wordt aan die rechten inhou
delijk niets toegevoegd of afgedaan. Er wordt alleen toegevoegd dat die morele status een 
houding van respect verdient en dat gedrag dat gebrek aan respect tot uitdrukking brengt, 
moet worden verboden. Aldus bezien heeft het beginsel beperkte betekenis, naast andere 
beginselen (zoals het zelfbeschikkingsrecht). Het beginsel van de menselijke waardigheid 
kan daarom op zichzelf niet de hoeksteen van de grondslag van de mensenrechten zijn. 
Het beginsel krijgt uitsluitend betekenis en meerwaarde in de afweging met andere grond
rechten en de daaraan ten grondslag liggende fundamentele rechtsbeginselen. Voor het 
gezondheidsrecht is het volgens Den Hartogh van belang om te denken vanuit de diverse 
morele grondbeginselen en vervolgens een afweging tussen die beginselen te maken. 

2.2 Coreferaat Engberts 
Prof. mr. dr. D.P. Engberts, hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde aan het 
Leids Universitair Medisch Centrum, hield een coreferaat bij het preadvies van Den 
Hartogh. Engberts gaf allereerst aan zich ongemakkelijk te voelen bij de (sub)titel van het 
preadvies. Volgens Engberts is er sprake van een onterechte asymmetrie: waarom wordt er 
een beperking aangebracht voor wat betreft het recht (gezondheidsrecht) en wordt die 
beperking niet aangebracht voor wat betreft de ethiek? Waarom wordt er niet gesproken 
van 'gezondheidsrecht en gezondheidsethiek' of 'recht en ethiek'? Volgens Engberts heeft 
Den Hartogh zich bovendien niet geheel aan het thema gehouden. Den Hartogh spreekt 
volgens Engberts in een keten van algemene abstracties, die niet specifiek betrekking 
hebben op de ethiek binnen het gezondheidsrecht. Engberts benadrukte verder dat Den 
Hartogh in zijn preadvies, anders dan de subtitel doet vermoeden, niet ingaat op de uit
gangspunten van Leenen zoals weergegeven in de tweede druk van zijn Handboek 
Gezondheidsrecht, en daarmee de erfenis van Leenen onbesproken laat. Na deze inlei
dende beschietingen besprak Engberts de kern van het preadvies van Den Hartogh aan de 
hand van de door Den Hartogh in zijn preadvies genoemde voorbeelden (dwangvoeding 
bij hongerstakende gedetineerden en hulp bij zelfdoding door intimi). Engberts beargu
menteerde dat het van belang is om niet alleen de morele grondslagen van het (gezond
heids)recht te bespreken, maar ook de verwevenheid van recht en ethiek in rechtsregels en 
jurisprudentie aan te wijzen. Als dat zou lukken, dan zou de spraakverwarring tussen 
ethici en juristen grotendeels worden weggenomen. Aan de hand van een aantal arresten 
van de Hoge Raad, waaronder het Liefdehuis-arrest,3 raisonneerde Engberts vervolgens dat 
in zaken waarbij sprake is van conflicterende normen vaak wordt geoordeeld op basis van 
morele overwegingen. Er is weliswaar een ongedeelde sfeer van normativiteit, maar onder 
omstandigheden lijkt de ethiek uiteindelijk doorslaggevend voor de juridische uitkomst. 
Deze ethische overwegingen vinden we echter vaak niet direct terug in een uitspraak, maar 

3 HR 21 april1913, NJ 1913/985. De tekst van het arrest is ook opgenomen in D.P. Engberts, 'Het Liefdehuis
arrest na honderd jaar herinnerd, Kanttekeningen bij de opmaat tot een fameus arrest van de Hoge Raad', 
TvGR 2013, p. 720-728. 
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verpakt in een juridische argumentatie. Een voorbeeld daarvan is het arrest van de Hoge 
Raad inzake Kronen en stifttanden, 4 waarin de Hoge Raad morele overtuigingen de doorslag 
heeft laten geven, maar die overtuigingen verpakte in een juridische argumentatie over de 
asymmetrie van privaat- en strafrecht. Engberts pleitte ervoor om conflicten van normen 
en rechtsbeginselen aan de (tucht)rechter voor te leggen of de beroepsgroep nieuwe nor
men te laten vaststellen. 

2.3 Discussie 
In de discussie gaf mevrouw N. Roeleveld, medisch adviseur bij justitie, aan dat het in haar 
omgeving nog niet is voorgekomen dat dwangvoeding bij hongerstakende gedetineerden 
is toegepast. Zij verwees verder naar een recent verschenen proefschrift over dit thema,5 

waaruit blijkt dat dwangvoeding pas in zeer uitzonderlijke omstandigheden zou moeten 
worden toegepast, na een uitspraak van een rechter. 
Prof. mr. dr. J.G. Sijmons, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit 
Utrecht en advocaat te Zwolle, wees erop dat de contouren van het begrip menselijke 
waardigheid niet vaststaan. Volgens Sijmons kan het begrip enerzijds ruim worden opge
vat, bijvoorbeeld als algemene aanduiding van de waarde van de mens. Een dergelijk begrip 
kan ten grondslag liggen aan diverse andere morele beginselen, waaronder het zelfbeschik
kingsrecht. Aldus kan er geen conflict tussen het beginsel van de menselijke waardigheid 
en andere beginselen ontstaan. Anderzijds kan het begrip volgens Sijmons beperkt worden 
opgevat. In dat geval ontstaat een losse bundel van nevengeschikte beginselen, als gevolg 
waarvan sneller conflicten tussen die beginselen zullen ontstaan. Den Hartogh repliceerde 
door aan te geven dat het van belang is het beginsel van de menselijke waardigheid precie
zer te definiëren. In de beperkte betekenis duidt het aan dat de grondslag van de mensen
rechten, wat die grondslag ook is, een passend object van respect is. Maar ook het ruime 
begrip dat Sijmons onderscheidt vertelt ons niet waaruit die grondslag bestaat en heeft 
daarom op zichzelf geen toegevoegde waarde. Engberts voegde daaraan toe dat het 
ondenkbaar is om je geheel van het argument van de waardigheid van het menselijk leven 
te distantiëren. 
Mr. W.R. Kastelein, advocaat te Zwolle, ging in haar vraagstelling nader in op het voor
beeld van dwangvoeding bij hongerstakende gedetineerden. Volgens Kastelein is er in die 
situatie geen sprake van een strijd tussen juridische normen. Omdat er geen sprake is van 
een arts-patiëntrelatie, is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) namelijk niet rechtstreeks van toepassing. Verder is van belang dat dwangvoe
ding, volgens Kastelein, niet in het belang van de gedetineerde is, maar in het belang van de 
Staat, uit oogpunt van publiciteit en politieke overwegingen. Tegen die achtergrond is het 
volgens Kastelein logisch dat de publiekrechtelijke wet (namelijk de Penitentiaire beginse
lenwet (Pbw)) voorrang heeft boven de privaatrechtelijke WGBO. Den Hartogh gaf in reac
tie hierop aan dat de bepalingen van de WGBO buiten de strikte context van de behande
lingsovereenkomst van overeenkomstige toepassing zijn. Als de ratio van die bepalingen 
de bescherming van grondrechten zoals de onaantastbaarheid van het lichaam en het zelf
beschikkingsrecht is, wordt die bescherming alleen maar urgenter als het belang van de 

4 HR 25 juni 1946, NJ 1946/503. 
5 Bedoeld zal zijn: P. Jacobs, Force-Feeding of Prisoners and Detainees on Hunger Strike. Right to Self-Determination ver

sus Right to Intervention (diss. Tilburg), Antwerpen: Intersentia 2012. 
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betrokkene en het belang van de Staat mogelijk met elkaar in conflict zijn. Engberts vond 
het te kort door de bocht om te zeggen dat dwangvoeding uitsluitend in het belang van de 
Staat is. Het belang van de gedetineerde speelt hoe dan ook een rol. Engberts pleitte ervoor 
om, indien het belang van de Staat inderdaad voorop staat, dat als zodanig uitdrukkelijk in 
de Pbw op te nemen. 
Drs. A.H.B.M. van den Wildenberg, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde, wees erop dat niet iedereen kan kiezen voor vrijwillige euthanasie 
omdat de daartoe geschikte middelen vaak niet beschikbaar zijn. Het vraagstuk van vrijwil
lige euthanasie wordt volgens Van den Wildenberg vaak ten onrechte in een context van 
hulpverlening geplaatst. Den Hartogh vond dat, voor zover het ging om de toepassing van 
middelen, een terecht punt. 

3. Morele en immorele religieus gelegitimeerde praktijken in het gezondheidsrecht 

3.1 Inleiding Cliteur 
Het tweede gedeelte van het preadvies is geschreven door Cliteur en draagt de titel 'Morele 
en immorele religieus gelegitimeerde praktijken in het gezondheidsrecht'. Aan de hand van 
enkele stellingen vatte Cliteur zijn bijdrage aan het preadvies samen. Kern van het betoog 
van Cliteur is dat religieus fundamentalisme in opkomst is en heeft genoopt tot concessies 
aan de autonome en seculiere ethiek van West-Europa, zoals die onder meer is vervat in 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM). Volgens Cliteur is er sprake van een teruggang van een seculiere naar 
een religieuze staatsidentiteit, uit angst voor religieus fundamentalisme. De religieuze 
ethiek houdt aldus tal van immorele praktijken in de gezondheidszorg in stand, waaronder 
babybesnijdenis. Daarmee komt de autonome en seculiere identiteit van de Staat in gevaar. 
Hierover moet een maatschappelijke dialoog plaatsvinden, aldus Cliteur. 

3.2 Coreferaat Hilhorst 
Dr. M.T. Hilhorst, universitair hoofddocent medische ethiek en filosofie aan het Eras
musMC te Rotterdam, hield een coreferaat bij het preadvies van Cliteur. Hilhorst begon 
met de opmerking dat hij een andere perceptie van religie heeft dan Cliteur. Dat brengt ook 
een andere benadering van de verhouding tussen religie en recht met zich mee. Volgens 
Hilhorst benadert Cliteur religie uitsluitend als bedreiging voor de seculiere rechtsstaat en 
zijn de in dat verband door Cliteur naar voren gebrachte voorbeelden er met de haren bij
gesleept. Hilhorst gaf aan dat Cliteur in het preadvies niets zegt over het gezondheidsrecht 
als zodanig, maar uitsluitend ingaat op de (beweerde) gevaren van religieus fundamenta
lisme voor de seculiere rechtsstaat. Vervolgens bekritiseerde Hilhorst de standpunten van 
Cliteur aan de hand van het voorbeeld van babybesnijdenis. Hilhorst bracht in dat verband 
naar voren dat onderscheid moet worden gemaakt tussen religieus gelegitimeerde en reli
gieus gemotiveerde praktijken. Anders dan Cliteur van opvatting lijkt, aanvaardt het 
gezondheidsrecht volgens Hilhorst geen religieuze legitimaties. Bepaalde opvattingen of 
praktijken worden gerechtvaardigd en gemotiveerd door bepaalde overtuigingen. Indien 
die overtuigingen fundamenteel van karakter zijn, moet hoe dan ook met die overtuigin
gen rekening worden gehouden, of die overtuigingen nu religieus gemotiveerd zijn of niet. 
Hilhorst vervolgde zijncoreferaat door te stellen dat Cliteur in zijn preadvies tal van onder-
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werpen onbesproken laat. Zo geeft Cliteur niet aan waarom jongensbesnijdenis nu eigen
lijk immoreel is. Cliteur leunt daarbij voornamelijk op medische argumenten, maar mis
kent daarbij volgens Hilhorst dat medisch zinloos handelen niet altijd zinloos handelen is. 
Kennelijk hebben mensen soms redenen om het lichaam te schenden. Indien die redenen 
fundamenteel van aard zijn, dient een hulpverlener zich daarvan rekenschap te geven. De 
vraag naar het belang, het doel en de aard van de schending van het lichaam en de reik
wijdte van de bevoegdheid van wettelijk vertegenwoordigers laat Cliteur volgens Hilhorst 
volledig onbesproken. Verder bespreekt Cliteur volgens Hilhorst niet de aard en het doel 
van mensenrechten. Bij mensenrechten gaat het volgens Hilhorst altijd om een spannings
veld tussen utopie en werkelijkheid, tussen ideaal en realiteit. Een universele moraal valt 
niet zomaar te realiseren. Het gaat veeleer om een inspanningsverplichting om het toe
komstig handelen aan mensenrechten te verbinden. Deze benaderingswijze brengt een 
spanning in oordelen over goed en kwaad met zich mee. Volgens Hilhorst gaat Cliteur niet 
op dit spanningsveld in. Verder vroeg Hilhorst zich af of Cliteur met zijn stellingen niet de 
fundamentele vrijheden, waaronder de godsdienstvrijheid, van anderen in het gedrang 
brengt. Maakt hij zijn eigen perspectief niet tot norm voor anderen? Volgens Hilhorst is 
men bij het afwegen en najagen van mensenrechten aangewezen op geduld, zelfkritiek en 
zelfbeperking. 

3.3 Discussie 
Cliteur riposteerde door te stellen dat de hoofdlijn van zijn betoog niet aan Hilhorst 
besteed is geweest. Volgens Cliteur miskent Hilhorst dat de religieus-fundamentalistische 
ethiek meer ruimte neemt, waardoor de seculiere staatsidentiteit in gevaar komt. Verder 
gaf Cliteur aan dat Hilhorst nergens meningen ventileert, dat Hilhorst de wereld bij het 
oude willaten en niet de ambitie heeft om bepaalde immorele praktijken aan de orde te 
stellen. Hilhorst reageerde hierop door nogmaals te stellen dat Cliteur veel vragen onbeant
woord laat. Verder gaf Hilhorst aan dat Cliteur niet te veel op religie moet schieten, waarop 
Cliteur reageerde door aan te geven dat hij vooral de bedoeling heeft om zich onbevoor
oordeeld in het wereldbeeld van religieuzen te verdiepen en dat hij dat wereldbeeld pro
beert te begrijpen. Naar aanleiding van een opmerking van een studente uit de zaal merkte 
Cliteur voorts op dat rechters veel kritischer moeten kijken naar de vraag wat wel en niet 
als godsdienst moet worden aangemerkt. De religieuze pluriformiteit is momenteel zo 
groot dat het niet meer doenlijk is om al die 'religies' zomaar speciale bescherming te 
geven, aldus Cliteur. Een beroep op de godsdienstvrijheid moet naar zijn mening niet al te 
snel worden gehonoreerd. 
Mr. drs. A.P. van Duijkeren, arts en jurist, merkte op dat tegenstanders van jongensbesnij
denis, of het nu om artsen of wetenschappers gaat, vaak enorm worden tegengewerkt door 
religieuze fundamentalisten. Verder gaf Van Duijkeren aan het niet helemaal eens te zijn 
met de duiding die Cliteur in het preadvies geeft aan het incident rondom Rudi Carrell. 
Daar was het volgende aan de hand: in 1987 belde toenmalig minister van Buitenlandse 
Zaken Van den Broek live in tijdens een uitzending van de VARA om de omroep ervan te 
overtuigen dat het uitzenden van een parodie van Rudi Carrell op de Iraanse dictator Aya
tollah Khomeini negatieve consequenties zou kunnen hebben voor de veiligheid van de 
Nederlanders die zich in Iran bevonden. Eerder had diezelfde persiflage namelijk voor 
opschudding in Duitsland gezorgd en voor dreigementen aan het adres van Carrell. De 
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omroep bond in en zond het fragment niet uit. Cliteur geeft in zijn preadvies aan dat dit 
een voorbeeld is van morele chantage door religieuze fundamentalisten als Khomeini. Vol
gens Van Duijkeren echter lagen aan de handelwijze van Khomeini niet alleen religieuze 
overwegingen ten grondslag, maar veeleer machtspolitieke redenen. In reactie daarop 
stelde Cliteur dat er weliswaar machtspolitieke redenen meespeelden, maar dat fundamen
talisten niet zo'n direct onderscheid maken tussen religieuze en machtspolitieke over
wegingen. 
Mr. F. de Haan, als jurist verbonden aan het Amphia Ziekenhuis te Breda, wierp de vraag 
op hoe ver een hulpverlener moet meegaan met de wensen van religieuze patiënten. Cli
teur reageerde met de stelling dat godsdienstige argumenten ten onrechte meer bescher
ming genieten dan algemene argumenten. Hilhorst stelde in reactie daarop dat ieder mens 
nu eenmaal eigen overtuigingen heeft. De hulpverlener moet volgens hem die overtuigin
gen inventariseren en proberen te begrijpen of die overtuigingen nu religieus geïnspireerd 
zijn of niet. Het onderscheid tussen religieus en niet-religieus doet er in zoverre niet toe. 
Cliteur voegde daaraan nog toe dat de wens van de individuele patiënt doorslaggevend 
moet zijn. Mocht die wens onduidelijk zijn, dan dient de hulpverlener door te vragen. De 
hulpverlener dient niet uitsluitend af te gaan op het oordeel van de mentor of de predikant 
van de patiënt. 
In zijn slotwoord gaf Hilhorst nog aan dat religies zich, net als recht en ethiek, altijd aan
passen aan de tijdgeest. Veel religies zijn meegegaan met de waarden die zijn ontstaan in de 
Verlichting. Hilhorst gaf als aanbeveling mee om niet te blijven steken in een abstract uni
versum van mensenrechten (die naar zijn mening utopisch en symbolisch zijn), maar oog 
te hebben voor de concrete overtuigingen van het individu zelf en die overtuigingen seri
eus te nemen. 

4. Medisch-technologische ontwikkelingen en de uitdagingen daarvan voor het 
gezondheidsrecht 

Tot besluit van de jaarvergadering hield prof. dr. F.W.A. Brom, hoofd van de afdeling Tech
nology Assessment van het Rathenau Instituut, een voordracht met het thema 'Technolo
gische ontwikkelingen. Uitdagingen voor het gezondheidsrecht - perspectief vanuit de 
ethiek'. Brom gaf een overzicht van een aantal recente ontwikkelingen op medisch
technologisch terrein. Een van de waarnemingen van Brom is dat natuurwetenschappen 
en levenswetenschappen steeds verder met elkaar interfereren. De technologie beïnvloedt 
het leven in toenemende mate. Zo worden sociale relaties erdoor gedomineerd (bijvoor
beeld Facebook) en neemt de technologie soms functies van de mens over. Het gezond
heidsrecht moet antwoorden formuleren op de (juridische) vragen die daaruit voort
vloeien. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen zoals neuro-feedback roepen vragen 
op over veiligheid, aansprakelijkheid en lichamelijke integriteit, waarop het gezondheids
recht dient te anticiperen. 
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5. Tot slot 

Aan het slot van de jaarvergadering dankte Hendriks de preadviseurs, de coreferenten en 
de deelnemers aan de discussie voor hun bijdragen en nodigde hij de aanwezigen uit voor 
de borrel, waar de nuttige en geanimeerde jaarvergadering kon worden nabesproken. 
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