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1.  Abstract  

inleiding 

De arts-patiënt code deed zijn intrede met de eed van Hippocrates, circa 400 voor Christus. Dit 

gegeven bevestigt dat de arts-patiënt relatie reeds millennia oud is. De positie van de patiënt maakte 

echter slechts recentelijk een omwenteling door. Deze bleek immers zwak tot de jaren ’60 van de 

vorige eeuw. In dit decennium ontstond de drang naar zelfbeschikking bij het individu. Dit 

manifesteerde zich ook in het gezondheidszorgdomein, en leidde stapsgewijs tot een juridische 

versterking van de positie van de patiënt.  

Op Europees niveau zijn enkele overkoepelende wetteksten aangaande patiëntenrechten terug te 

vinden en ook op nationaal niveau manifesteren zich in een aantal EU-lidstaten concrete wetten 

omtrent patiëntenrechten. 

Over de juridische en maatschappelijke positie van de patiënt in de Europese gezondheidszorg is het 

laatste woord echter nog niet gezegd. In deze scriptie wordt gefocust op drie vragen met betrekking 

tot de positie van de patiënt. Vooreerst wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van concrete 

patiëntenrechten. Hierbij wordt op zoek gegaan naar de belangrijkste actoren die de juridische 

versterking van de positie van de patiënt in gang hebben gezet. Daarnaast wordt, na een 

vergelijkende uiteenzetting van de patiëntenrechten in de Europese lidstaten, gekeken of deze een 

garantie zijn voor een navenante praktijk. Tot slot wordt bestudeerd op welke manier de eventuele 

kloof tussen wet en praktijk gedicht kan worden.  

methodologie  

Het betreft hier een literatuurstudie waarbij toevlucht werd genomen tot zowel juridische als 

ethische en praktijkgerichte bronnen.  

resultaten 

De drang naar versterking van de positie van de patiënt kwam uit verschillende hoeken. Zowel 

vanuit het verleden, de maatschappij, het recht, de wetenschap en de medische praktijk zelf, klonk 

de noodzaak tot verandering. Specifiek valt het belang van “The Principles of Biomedical Ethics” 

door T. L. Beauchamp en J. F. Childress op. Ook de nauwe link van het werk met de medische 

praktijk en het ontstaan van patiëntenrechten zijn frappant. 
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Specifieke wetten omtrent patiëntenrechten zijn aanwezig in 18 EU-lidstaten. Daarnaast zijn er 6 

lidstaten die enkel codes of impliciete wetten aangaande patiëntenrechten bezitten. Tot slot zijn er 4 

landen waar geen van voorgaande beschermingsmaatregelen van de patiënt voorhanden zijn.  

Gekoppeld aan de medische praktijk echter, valt op dat de bestaande wetten geen garantie zijn voor 

een onberispelijke uitvoering. Het verleden, de houding van zowel arts als patiënt, het gebrek aan 

gelijklopende achtergrond of kennis van beide actoren en omgevingsfactoren blijken de 

voornaamste redenen voor deze kloof tussen wet en praktijk. Daarnaast zijn ook de patiëntenrechten 

zelf onderhevig aan kritiek.  

Educatie wat betreft de arts-patiënt relatie, met meer focus op het proces van shared decision-

making in de opleiding tot zorgverlenende wordt geopperd als mogelijke oplossing voor de 

gebrekkige implementatie van de rechten van de patiënt. 

discussie en conclusie 

De aanwezigheid van beschermende wetten aangaande patiëntenrechten in verscheidene EU-

Lidstaten vormt reeds een belangrijke stap tot versterking van de positie van de patiënt. Garantie op 

een vlekkeloze uitvoering garanderen deze wetten echter niet. Hier wordt via evaluatie van de 

praktijk en een grotere focus op correcte patiëntenbenadering in de opleiding tot arts aan tegemoet 

gekomen. Nood aan verdere versterking van de juridische en maatschappelijke positie van de 

patiënt in de Europese gezondheidszorg is echter een feit en vormt op zowel juridisch, ethisch, 

medisch als maatschappelijk vlak een uitdaging naar de toekomst toe.  
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2. Inleiding 

Op 22 augustus 2002 ging in België de “wet betreffende de rechten van de patiënt” van kracht.  

Een patiënt wordt hierbij gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt 

verstrekt, al dan niet op eigen verzoek [1].  

België is met zijn recente totstandkoming van concrete patiëntenrechten geen uitzondering. De bij 

de wet vermelde definitie van het begrip patiënt echter, wijst op de anciënniteit ervan. De patiënt 

bestaat reeds millennia terwijl diens rechten slechts enkele decennia geleden werden geformuleerd.  

Deze discrepantie werpt vragen op. Een beeld van het verleden is echter obligaat om de 

problematiek omtrent de recente totstandkoming van patiëntenrechten en de huidige positie van de 

patiënt te kunnen omkaderen. Gezien de arts-patiënt relatie de belangrijkste actoren in het medisch 

beslissingsproces omvat en de uitvoering van patiëntenrechten primair op arts-patiënt niveau hoort 

plaats te vinden, hangt de arts-patiënt relatie nauw samen met het concept van patiëntenrechten. Bij 

deze wordt dan ook een korte schets van de geschiedenis van de arts-patiënt relatie gemaakt.  

Dat deze slechts recentelijk aan specifieke wetten onderworpen werd, betekent niet dat er voorheen 

geen patronen bestonden omtrent de verhouding tussen zorgvragende en zorgverlenende. Zowel op 

micro- als op macroniveau kunnen bepaalde trends weerhouden worden.  

Wat betreft het microniveau, had men vroeger te maken met een paternalistisch artsenmodel. Dit 

evolueerde naar een situatie waarin de autonomie van de patiënt centraal stond, om te eindigen in 

een shared decision-making gericht model [2]. 

Op macroniveau kunnen eveneens enkele keerpunten vastgesteld worden. De eed van Hippocrates, 

ontstaan omstreeks 400 v. Chr, lijkt het ontstaan van de arts-patiënt-code te symboliseren [3]. Deze 

eed was lang de enige richtlijn voor artsen. Hoewel de eed waarden bevat die vandaag de dag nog 

steeds centraal staan in de gezondheidszorg, kan van inspraak door de patiënt niet gesproken 

worden [3]. De gelofte spoort aan uit bestwil voor de patiënt te handelen, waarbij bestwil bijna per 

definitie met levensverlenging geassocieerd wordt. Het leven van de patiënt wordt als belangrijk 

beschouwd. De stem van het individu gaat echter grotendeels verloren. De goedbedoelde, maar vrij 

eenzijdig gefocuste visie die met deze eed gepaard gaat, bleef doorheen de middeleeuwen 

behouden. Hier werd ze echter eerder vanuit religieuze hoek gestuurd. De Islam, het Jodendom en 

het Christendom hebben een gelijke visie wat betreft het promoten van het principe van 

beneficence. Ze prioriteren met andere woorden het belang van overleven en uit bestwil voor de 
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patiënt handelen, ongeacht de visie van de patiënt zelf [4]. Vanaf de 17de eeuw begon de 

professionele identiteit zich terug van godsdienst los te scheuren [3].  

Toch zal de autonomie van de patiënt pas tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw zijn intrede 

doen. Nood aan verandering kende verscheidene aanleidingen: publicaties over medische 

experimenten ten tijde van de tweede wereldoorlog, een stijgend aantal klachten tegen artsen en 

morele vragen bij de technologische vooruitgang op medisch vlak vormden een belangrijke noot 

[2,3,5].   

Waar de medische ethiek eerder louter als de zaak van de gezondheidszorgverstrekker beschouwd 

werd [5], vond in de jaren ’60 van vorige eeuw een uitbreiding plaats. De problematiek omtrent de 

zwakke positie van de patiënt deed officieel zijn intrede in de filosofie en het recht [3]. 

De hierboven vermelde extrapolatie van de patiëntenproblematiek leidde stapsgewijs tot het 

ontstaan van concrete wetten omtrent patiëntenrechten. Deze kunnen op verschillende niveaus 

gesitueerd worden, dit wil zeggen Europees en nationaal. Er wordt systematisch te werk gegaan om 

een globaal inzicht te krijgen in de huidige situatie in Europa.  

Op het hoogste niveau, het Europees niveau, kunnen 2 belangrijke verdragen onderscheiden 

worden: The European Convention on Human Rights and Biomedicine (1997) en The Declaration 

on the Promotion of Patients’ Rights in Europe (World Health Organisation-1994) [6,7,8].  

Het eerste werd door 21 lidstaten ondertekend en vervolgens door 13 daarvan bekrachtigd. De 

Conventie, uitgaande van de Raad van Europa, bespreekt belangrijke begrippen zoals het recht op 

gelijke behandeling, het recht op informed consent, het recht op informatie en het recht op privacy 

[6,7].  

Het tweede, de World Health Organisation Declaration, beklemtoont zowel het belang van sociale 

als individuele rechten. Sociale rechten verwijzen naar de nood aan gelijke behandeling en gelijke 

toegang tot gezondheidszorg voor ieder individu. De grootste focus ligt echter op de individuele 

rechten. Deze omvatten onder meer het recht op privacy en integriteit, het belang van autonomie en 

het recht op informatie. De World Health Organisation Declaration behandelt echter geen nieuwe 

wetten. Deze principes kwamen immers reeds aan bod in de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens (1948) [9], maar worden nu concreet toegepast op het gezondheidszorgdomein. Ook 

blijft de specifieke invulling vrij voor iedere lidstaat. Het verdrag van de World Health 

Organisation is bovendien niet gezagdragend, en kan dus louter als morele richtlijn gezien worden 

[8].  
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Als laatste element op Europees niveau dient de EU-wet omtrent grensoverschrijdende 

gezondheidszorg vermeld te worden [10]. Het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg laat 

iedere Europese burger toe aanspraak op gezondheidszorg te maken in het buitenland binnen de EU. 

Dit staat los van het feit of de behandeling in kwestie al dan niet is toegelaten in eigen land [10].  

Op nationaal niveau kan men vanuit de EU-wet omtrent grensoverschrijdende gezondheidszorg 

reeds discrepanties vermoeden op juridisch vlak. De impact van de nationale wetten wordt extra 

benadrukt door het subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel stelt dat beslissingen op een zo laag 

mogelijk niveau genomen moeten worden en geeft de lidstaten hiermee een enorme vrijheid [10]. 

Bij het doornemen van de nationale visies valt dan ook meteen op dat er verschillen aanwezig zijn 

[6].  

Van de 28 EU-lidstaten zijn er 18 die concrete wetten met betrekking tot de rechten van de patiënt 

hebben. 6 lidstaten bezitten alleen codes of impliciete wetten omtrent patiëntenrechten, verwerkt in 

de algemene grondwet. Over 4 landen wordt geen concrete en specifieke informatie aangaande 

patiëntenrechten teruggevonden (cfr. infra 6.3) [6]. 

Discrepanties doen zich echter niet enkel voor op juridisch vlak. Volgens de wetten omtrent 

patiëntenrechten zal de patiënt in 18 EU-lidstaten een geïnformeerde medische beslissing maken. In 

realiteit blijkt dit niet immer zo te zijn. Patiënten blijken vaak niet op de hoogte van hun 

gezondheidstoestand. Dit gegeven suggereert dat specifieke rechten geen garantie geven op een 

navenante praktijk. De vraag rijst naar het bestaan van en de redenen voor deze vermoedelijke kloof 

tussen wet en uitvoering. In deze thesis wordt onder meer hierop een antwoord gezocht. 

Bovenstaande korte omkadering van het begrip „Patiëntenrechten in Europa” geeft een eerste schets 

van de situatie. Ook toont ze aan dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet gezegd is. Tal 

van vragen kunnen rijzen bij de afgelopen, huidige en toekomstige positie van de patiënt en hoe hier 

vanuit verschillende hoeken op ingespeeld wordt. Deze scriptie behandelt enkele van deze vragen. 

Concreet staan er drie onderzoeksvragen centraal. 
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3. vraagstelling 

De eerste onderzoeksvraag focust op het verleden, meer bepaald de totstandkoming van 

patiëntenrechten. De belangrijkste actoren in het traject tot de juridische versterking van de positie 

van de patiënt worden besproken. 

In het bijzonder ligt de nadruk op The Principles of Biomedical Ethics door T. L. Beauchamp en J. 

F. Childress. Menig auteur beschouwt deze publicatie als een keerpunt in het medische denkkader. 

Er wordt gekeken vanuit welke bevindingen het werk tot stand kwam en waarom het als framework 

wordt beschouwd binnen de medische ethiek. Ook wordt de impact van het werk op de medische 

praktijk besproken en de link met het ontstaan van patiëntenrechten. 

De tweede onderzoeksvraag betreft de implementatie van de wetten betreffende de rechten van de 

patiënt in de EU. Er wordt gekeken of de juridische versterking van de positie van de patiënt ook 

zijn weerslag heeft in de praktijk. Na een vergelijkende uiteenzetting van de aanwezigheid van pa-

tiëntenrechten in de EU-lidstaten wordt aan de hand van een aantal studies gekeken hoe deze zich 

vertolken in de praktijk. Er wordt getracht de eventuele discrepanties tussen wet en uitvoering te 

verklaren.  

De derde onderzoeksvraag vloeit voort uit de tweede. Er wordt onderzocht op welke manier men tot 

een betere uitvoering van de wetten omtrent patiëntenrechten kan komen. Hiervoor wordt gekeken 

naar essentiële componenten voor een goede arts-patiënt verhouding alsook hoe deze 

bewerkstelligd kan worden. Specifiek ligt de nadruk op het belang van bewustmaking tijdens de 

opleiding tot zorgverlenende. De vraag rijst of een gerichte aanpak bij de start van de opleiding een 

mentaliteitsverandering teweeg kan brengen en zo tot een betere toepassing van de patiëntenrechten 

kan leiden.   

�6



4. methodologie 

Deze masterproef vergde bronnen uit zowel juridische als wetenschappelijke databases. Het gaat 

hier om een literatuurstudie handelend over patiëntenrechten, waarbij de nadruk op het ethische 

aspect ligt.  

Eerst werd juridische literatuur doorgelicht. Vervolgens werden de ethische, filosofische en meer 

praktijkgerichte aspecten bestudeerd en tot slot werden beide domeinen aan elkaar gekoppeld.  

De scriptie is tot stand gekomen via de top-down strategie. Dit wil zeggen dat vanuit een vrij breed 

thema vertrokken is en de afbakening geleidelijk aan gebeurde. Dit toont zich ook in de 

methodologie.  

Voor de juridische literatuur werd aangevangen in de bibliotheek van de faculteit rechtsgeleerdheid. 

Op de afdeling medisch recht werden bij de Europese rubriek enkele algemene boeken omtrent bio-

ethiek en patiëntenrechten gevonden. Deze verwezen onder meer naar Europese verdragen zoals de 

WHO Declaration en de European Biomedical Convention, dewelke dan ook werden doorgenomen. 

Ook werden dankzij de hulp van een doctoraatsstudent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid enkele 

algemene boeken met betrekking tot de juridische kijk op de arts-patiënt relatie gevonden.  

De concrete nationale wetten omtrent patiëntenrechten werden via het VlaamsPatiëntenPlatform 

bekomen. Via mailcontact werd de site “europatientrights.eu” bekomen, via dewelke de wetteksten 

omtrent patiëntenrechten in het Engels konden bekomen worden. Deze site vertrekt vanuit de 

Biomedische Conventie en onderwerpt iedere lidstaat aan een uitgebreide analyse wat betreft de 

legale positie van de patiënt. De bron dateert uit 2008. Lidstaten waarvan informatie ontbrak 

werden apart onderzocht via de “sneeuwbalmethode”, andere bronnen en mailcontact. Discrepanties 

tussen verschillende bronnen werden kritisch bestudeerd en geanalyseerd.  

De meer ethisch en praktijkgerichte literatuur werd onder meer via Web Of Science bekomen. Met 

een aantal zoektermen werden de basisstudies voor de scriptie verkregen. Deze worden hieronder 

stapsgewijs verklaard. Wegens de focus op de totstandkoming en het belang van de ethisch en 

praktijk gerichte aspecten (cfr. onderzoeksvraag 1 en 2) werden de termen “ethics” en “history” in 

de zoektermen geïncludeerd.  

Via combinatie van de termen “ethics patient rights history” werden 105 resultaten bekomen. Op 

basis van titel werd dit uitgedund tot 17 resultaten. Na verdere filtering werden finaal 6 studies 

gebruikt. 
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Via de term “patient rights ethics” werden 2107 resultaten bekomen. Selectie op basis van land, 

namelijk alle Europese landen, en open access werd het aantal resultaten uitgedund tot 

respectievelijk 994 en 79. Selectie op titel reduceerde dit aantal verder tot 30. Na verdere filtering 

werden finaal 9 studies gebruikt.  

Via het combineren van de zoektermen “medical students”, “patient rights”, “patient rights ethics”, 

“education” en “implementation” en verder selectie op basis van open access, categorieën (social 

sciences, psychology, medical ethics, ethics), titel en abstract werden drie relevante artikels 

bekomen voor de derde onderzoeksvraag. 

Daarnaast werd via publicaties door M. Deveugele, professor communicatie aan de Universiteit 

Gent een artikel met betrekking tot patient involvement bekomen.  

Ook werd voor verdere verdieping in het concept shared decision-making extra literatuur gezocht. 

Via “shared decision-making” AND “patient rights” werden 936 artikels bekomen. Deze werden op 

basis van selectie op open access gereduceerd en na verdere filtering werden finaal 3 studies 

gebruikt.  

The Principles of Biomedical Ethics door T. L. Beauchamp en J. F. Childress werden reeds eerder 

gedefinieerd als onmisbaar in de biomedische ethiek. Het boek werd als belangrijke referentie 

gebruikt. Bijkomende bronnen werden via gerelateerde zoektermen bekomen. 

“Beauchamp and Childress” AND “clinical practice” leverde 7 zoekresultaten op die na selectie op 

basis van titel en abstract gereduceerd werden tot 4 studies.  

De zoekterm “Beauchamp and Childress” AND “patient rights” en de term “principles of 

biomedical ethics” AND “patient rights” leverden respectievelijk 1 en 2 bruikbare studies op. 

Naast de hierboven beschreven studies en boeken van waaruit vertrokken werd voor het schrijven 

van deze masterproef, werden bijkomende bronnen verkregen via het hanteren van de 

sneeuwbalmethode. Deze liet toe verder te werken op bekomen informatie en kritisch na te denken 

met behulp van de nodige achtergrondinformatie. 

Ook werden deze zoekresultaten gecontroleerd met behulp van bijkomende zoektermen opgegeven 

door de promotor. De resultaten bleken conform. 
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5. Patiëntenrechten avant la lettre 

5.1 Kadering 

Zoals reeds aangehaald in de inleiding zijn patiëntenrechten een recent fenomeen. Slechts sinds 

enkele decennia probeert men de rechten van de patiënt, en de daaraan gekoppelde complexe 

verhouding tussen arts en patiënt bij wet vast te leggen. Dit heeft als doel het verzekeren van een 

sterkere legale positie van de patiënt in de medische wereld. In de inleiding werden enkele redenen 

aangehaald voor het ontbreken van zelfbeschikking door de patiënt, zoals het beeld van de arts als 

alwetende, de solitaire focus op het levensreddende aspect, religieuze invloeden etc.  

De bedoeling van deze rubriek is het omgekeerde, namelijk het achterhalen van de redenen voor het 

ontstaan van zelfbeschikking door de patiënt, met patiëntenrechten als hoofdrolspeler in dit 

gebeuren.  

De drang naar concretisering en versterking van de positie van de patiënt kwam vanuit 

verschillende gebieden. Een korte situering in tijd en ruimte laat toe te concluderen dat de 

aanleidingen zich wijd verspreid en zelfs vrij globaal situeerden. Ze vonden voornamelijk plaats in 

de tweede helft van de 20ste eeuw en ontstonden samen met en door elkaar.  

Onder meer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, Parijs 1948) 

benadrukt de enorme geografische omvang van de veranderingen [3,9]. De Verenigde Naties, die nu 

bestaan uit 193 lidstaten, telden toen namelijk reeds 55 lidstaten.   

Aangezien deze studie echter handelt over de positie van de patiënt in Europa, wordt logischerwijs 

vooral op de situatie in Europa gefocust. Zo vonden onder meer enkele vermeldenswaardige 

veranderingen plaats in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk de Nuremberg Trials 

en de studie door M. H. Pappworth genaamd Human Guinea Pigs [11,12].  

Desalniettemin hebben de Verenigde Staten van Amerika een grote invloed gehad. Vooral The 

Principles of Biomedical Ethics van T. L. Beauchamp en J. F. Childress, uitgebracht in 1979, 

vertolken volgens menig auteur de ware start van de biomedische ethiek en vormen zo de brug naar 

het ontstaan van patiëntenrechten (cfr. infra) [3,13].  

Bovenstaande opsomming omvat niet alle belangrijke data en events, maar laat toe te concluderen 

dat de triggers tot verandering elkaar vanaf de jaren ’60 in een razendsnel tempo opvolgden.  

Wetten ontstaan echter niet van de ene dag op de andere: regels komen tot stand door het hanteren 

van bepaalde principes. Deze principes worden dan weer teweeggebracht en verantwoord door, 

ethische standpunten [13].  
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Waar de arts-patiëntrelatie eerder louter de zaak van de gezondheidszorgverstrekker [5] was, vond 

stapsgewijs een extrapolatie plaats. Dit generaliserend proces werd in gang gezet door bepaalde ge-

beurtenissen en denkstromingen. Deze gaven aanleiding tot de hierboven vernoemde ethische 

standpunten en hebben zo de cascade naar het formuleren van wetten in gang gezet.  

5.2 Drang naar verandering  

De drang naar versterking van de positie van de patiënt kwam niet vanuit één enkele hoek. De vraag 

naar juridische ondersteuning kende verscheidene directe en indirecte aanleidingen vanuit 

verschillende domeinen. Hieronder worden ze per domein besproken.  

5.2.1 Invloed van het verleden 

Het alom bekende principe “actie-reactie” verklaart tal van gebeurtenissen die doorheen de 

geschiedenis hebben plaatsgevonden. Dit principe stelt dat een bepaalde gebeurtenis, denkwijze, of 

kort gezegd actie, een reactie zal teweeg brengen. De reactie staat vaak loodrecht op de actie.  

Toegepast op deze problematiek is het te verwachten dat situaties die getuigen van gebrek aan 

autonomie van de patiënt een reactie zullen uitlokken. Het lijkt dus logisch om aanleidingen tot het 

ontstaan van patiëntenrechten te verklaren vanuit het verleden.  

Een paar opvallende aanzetten tot verandering worden besproken. 

Vooreerst wordt een blik geworpen op de tijd van de verlichte denkers, die voor een groot deel het 

denkpatroon omtrent autonomie in de moderne liberale wereld bepaald hebben. Deze cultureel-

filosofische en intellectuele denkstroming, die in de 18de eeuw plaatsvond, werd onder meer vorm 

gegeven door Immanuel Kant. Kant wordt gezien als grondlegger van het moderne mensbeeld met 

zijn visie op vrijheid en zelfbeschikking. In zijn Kritiek der Praktische Vernunft uit 1788 stelt hij het 

volgende: “handel zo dat de maxime van uw wil altijd als grondbeginsel voor een algemene 

wetgeving kan gelden” [14]. Dit noemt men de categorische imperatief. Imperatief omdat het 

verplichtend is, categorisch omdat het niet aan voorwaarden verbonden is. Hierbij komt de 

verplichtende, in iedere situatie geldende regel voort uit de menselijke ratio: sapere aude, “heb de 

moed je vanuit je eigen verstand te bedienen” [15]. In de 19de eeuw heeft John Stuart Mill het 

begrip autonomie verder uitgebreid naar een leven zonder beperkingen en belemmeringen. Vrijheid 

is voor hem verlost zijn van dwang en inmenging door anderen [16]. De ideeën van beide filosofen 

zijn vandaag de dag nog steeds relevant in de gezondheidszorg [17,18]. 
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Daarnaast is het ook belangrijk sociaal-politieke invloeden uit het verleden te benadrukken. West-

Europa staat reeds sinds de verlichting onder een liberaal bewind. In Oost-Europa daarentegen heeft 

de communistische invloed lang de overhand gekend. Dit zorgde niet alleen voor grote 

maatschappelijke verschillen in het verleden, ook vandaag is het verschil tussen West en Oost nog 

merkbaar (cfr. infra: 6.2.3 en 6.5.1). Ondanks het feit dat mentaliteitsveranderingen traag gebeuren, 

is toch een evolutie op gang. Zo is anno 2016  sprake van een postcommunistisch bewind in Oost-

Europa. Het Oosten is nu onderhevig aan een neoliberale stroming. Dit resulteert in een grotere 

drang naar zelfbeschikking van het individu wat zich ook begint te uiten in domeinen zoals de 

gezondheidszorg. Deze trend heeft zonder twijfel meegespeeld in het ontstaan van patiëntenrechten 

in Oost-Europa en is weer een kenmerkend voorbeeld van het principe “actie-reactie” [19,20]. 

Vervolgens zijn er de omstreden humane experimenten die in de Tweede Wereldoorlog werden 

uitgevoerd [17]. Dit leidde tot het ontstaan van de Nuremberg Code in 1947 [11]. Tijdens de 

Nuremberg Trials, welke aan de code voorafgingen, werd het gebrek aan richtlijnen als 

verdedigingsmiddel aangewend door bepaalde artsen. Ze verklaarden niet aansprakelijk te zijn voor 

hun experimenten op mensen gezien er geen wet omtrent informed consent bij experimenten 

bestond [11]. Reeds in de 19de eeuw echter zou er sprake zijn geweest van richtlijnen omtrent 

humane experimenten. In 1898 vond in Duitsland de aanleiding tot een belangrijk keerpunt plaats. 

Albert Neisser moest voor het gerecht verschijnen omwille van zijn dubieuze praktijken met 

betrekking tot het toedienen van syfilisinjecties bij prostituees, dit zonder hun toestemming. Deze 

zaak gaf aanleiding tot algemene richtlijnen omtrent humane experimenten. Er werd door de 

Prussian minister of religious, educational and medical affairs in 1900 een directief opgelegd. De 

richtlijn stelde dat therapeutische experimenten niet zonder informed consent mochten uitgevoerd 

worden tenzij in noodsituaties. Niet-therapeutische experimenten mochten per definitie nooit zonder 

informed consent plaatsvinden, ongeacht de situatie. Hoewel deze richtlijnen van de Pruissische 

overheid uit kwamen en dus een extrapolatie van de arts-patiëntrelatie betekenden, waren ze niet 

legaal bindend. Ze hebben de daden door artsen in de Tweede Wereldoorlog niet kunnen 

verhinderen en hun bestaan werd tijdens de Nuremberg trials stelselmatig ontkend [11]. 

De Nuremberg Code, die sinds 1947 beschermend diende te werken, betekende echter niet het einde 

van misbruik. In 1967 publiceerde Pappworth zijn boek Human Guinea Pigs waarin hij 

experimenten op mensen behandelde na het ontstaan van de Nuremberg Code. Aan het boek gingen 

verscheidene brieven naar tijdschriften met publicaties van studies met humane experimenten 

vooraf.  Het werk zelf gaat onder meer dieper in op experimenten bij kinderen en patiënten in 
�11



instellingen. Daarenboven bevat het 78 voorbeelden van proefneming op patiënten. Deze 

maatschappijkritische publicatie riep veel controverse op en wordt eveneens gezien als een 

meespelende factor in het ontstaan van patiëntenrechten [3,12].  

Tot slot vertolkten de jaren ’60 van vorige eeuw een veelbewogen decennium. Niet alleen de tweede 

feministische golf vond plaats, ook de opkomst van de socialistische partij was een feit. Vele 

domeinen van de maatschappij ondergingen een keerpunt gefocust op meer zelfbeschikking door 

het individu. Dit zette zich ook voort naar het gezondheidszorgdomein [17,21]. 

De hierboven beschreven historische gebeurtenissen hebben een directe of indirecte impact gehad 

op het veranderen van de positie van de patiënt.  

5.2.2 Invloed vanuit het recht  

Ook vanuit het recht zelf kwamen verzoeken tot het versterken van de legale positie van de patiënt. 

Het is niet dat er tot enkele decennia geleden geen enkele vorm van bescherming van de patiënt 

was. Er was reeds bepaalde patiëntenbescherming maar specifieke wetgeving ontbrak. Impliciet 

konden wel enkele, weliswaar onvoldoende, overkoepelende beschermingsregels voor de patiënt 

teruggevonden worden. 

In België ontstonden de wetten omtrent misdrijven en oneigenlijke misdrijven, meer specifiek 

artikel BW 1382 en BW 1383, met het ontstaan van het Belgische Burgerlijk Wetboek in 1807. 

Deze regels stellen de patiënt volgens het principe van aansprakelijkheid in staat de arts aan te 

klagen indien hij/zij onterecht behandeld zou zijn [22]. Niet alleen in België bestaat de 

aansprakelijkheidswet. Deze is gebaseerd op de Code Napoléon (1804). 70 landen, ook de meeste 

Europese landen, baseerden zich op dit werk [23,24]. De aansprakelijkheidswet bleek echter een te 

zwak vangnet te zijn voor de patiënt. Ten eerste omdat hier uitgegaan wordt van de fout van de arts 

en niet van de rechten van de patiënt [25]. Ten tweede aangezien de bewijslast voor de patiënt te 

zwaar is. De patiënt moet een drievoudig bewijs voorleggen: schuld, schade en oorzakelijk verband 

[26]. Vanuit het perspectief van de patiënt is het echter extreem moeilijk de fout van de arts en het 

causaal verband aan te tonen omdat vaak niet genoeg informatie over de situatie beschikbaar is en 

de patiënt ook niet op de medische problematiek is toegespitst. Tot slot grijpt men via deze weg niet 

preventief in: er kan pas een fout worden aangetoond wanneer deze al begaan is [25]. Dit houdt in 
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dat men eigenlijk te laat komt. Nood aan een preventieve aanpak, onder de vorm van 

patiëntenrechten, is dus een feit [25]. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 en de European Convention of 

Human Rights uit 1950 houden ook indirect verband met de relatie tussen arts en patiënt [9,27]. 

Deze verdragen beklemtonen reeds het belang van vrijheid, privacy, vrije meningsuiting en 

gelijkwaardigheid van ieder individu, uitgedrukt in rechten. Hoewel deze rechten toegepast kunnen 

worden op de gezondheidszorg, omkaderen ze niet voldoende juridische bescherming van de 

patiënt. In de European Biomedical Convention (1997) worden de verdragen wel vermeld als basis 

[7]. 

Als laatste argument voor het promoten van patiëntenrechten vanuit juridische hoek, worden 

bedenkingen met betrekking tot de reeds bestaande beschermregels voor de patiënt aangehaald. 

Thierry Vansweevelt noemt in zijn studie over gezondheidsrecht [10] enkele redenen waarom de 

bestaande regels omtrent de rechten van de patiënt tekortschieten. Daarbij pleit hij voor een aparte 

patiëntenrechtenrubriek. Vooreerst vermeld hij dat de reeds bestaande rechten verspreid voorkomen 

in verschillende rubrieken van de wet. Dit maakt hen weinig toegankelijk en zodoende niet 

effectief. Verder zou de rechtspraak omtrent de benadering van specifieke behandelingsgroepen 

(zoals kinderen, andersvaliden,..) te beperkt zijn. Tot slot worden de reeds bestaande rechten als te 

onduidelijk en zelfs tegenstrijdig gezien [10]. 

5.2.3 Invloed vanuit de wetenschap en de medische praktijk 

De wetenschap staat allesbehalve stil. De voorbije decennia kwam de ene innovatie na de andere 

naar boven, zo ook op medisch vlak. Vernieuwende technologieën en mogelijkheden doen echter 

nieuwe ethische kwesties rijzen. Zo ontstonden bijvoorbeeld medische procedures zoals 

kunstmatige beademing, genetic engineering, in vitro fertilisatie en prenatale diagnostiek. Ook 

vanuit wetenschappelijke invalshoek rijst de vraag naar concretere bescherming van de patiënt. 

Hoewel technologische en biomedische innovaties een grote sprong betekenen voor de mensheid, 

mag niet aan het individu voorbijgegaan worden. Nood aan concretere bescherming en kadrering 

van de ethische problematiek is dus een feit [3,5,17]. Er is echter controverse rond de motieven wat 

betreft biomedische ethiek in functie van wetenschappelijke innovaties (cfr. infra: 6.6). 
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De medische praktijk zelf bracht eveneens knelpunten naar boven. Vooreerst viel omstreeks 1960 

een stijging in het aantal klachten tegen artsen waar te nemen. Ze werden ervan beschuldigd 

zichzelf een god te wanen [3]. Gezien de vele sociale en culturele veranderingen in de free 60s, 

werd de patiënt mondiger [17]. Dit veroorzaakte kritiek tegen het oude beeld van de alleswetende 

arts. De patiënt wenste zelf inspraak te hebben in medische beslissingen [3].  

Het artikel door de anesthesist Henry K. Beecher, gepubliceerd in de New England Journal of 

Medicine in 1966 [28], dient vermeld te worden. Deze Amerikaanse arts klaagde de onethische 

humane experimenten aan en promootte de toename van zelf-regulatie bij de patiënt. Hij verkeerde 

echter wel in de veronderstelling dat zijn publicatie vooral een invloed zou hebben op het geweten 

van de artsen. Ook al was hij voorstander van grotere zelfbeschikking door de patiënt, hij geloofde 

dat diens rechten door een meer empathische houding van de arts indirect beschermd zouden 

worden. Desondanks wordt zijn artikel als een belangrijke aanzet tot het ontstaan van 

patiëntenrechten gezien [3,28]. 

Onbetwistbaar van gigantische impact in de wereld van de biomedische ethiek was en is het werk 

van T. L. Beauchamp en J. F. Childress. The four principles of biomedical ethics betekenden een 

ware omwenteling voor de arts-patiëntrelatie [3,13]. Hoewel beide auteurs een eerder filosofische 

en religieuze achtergrond hebben, wordt hun inbreng toch bij de medische invalshoek geplaatst 

gezien heel het werk praktijkgericht is [13].  

Aangezien het werk door menig auteur als centrale spil in de woelige overgangsperiode naar 

patiëntenrechten wordt gezien, wordt het verder toegelicht. Het werk ontstond parallel aan en mede 

door andere studies en situaties, en is alom bekend in de medische wereld. Het lijkt dan ook 

relevant het iets uitvoeriger te bespreken. 

5.3 The four principles of biomedical ethics 

5.3.1 Situering in tijd en ruimte 

De eerste editie van The principles of biomedical ethics door T. L. Beauchamp en J. F. Childress 

werd gepubliceerd in 1979 door de Oxford University Press in New York. De voorbije decennia 

werden verscheidene herwerkingen uitgevoerd. Dit zorgde in 2012 voor de 7de editie op 33 jaar. 

Hoewel bijna ieder deel van het boek intussen is aangepast, zijn de basis en de structuur doorheen 

de jaren gelijk gebleven [29,30].  
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5.3.2 Redenen voor het ontstaan van het werk  

Voorheen handelden reeds vele studies over bepaalde problemen in de medische wereld, 

bijvoorbeeld abortus, euthanasie, onderzoek op mensen etc. Weinig tot geen van deze werken 

focusten echter op de ethische problematiek in het algemeen en de arts-patiëntrelatie. Dit leidde tot 

een compleet verschillende aanpak in andere morele dilemma’s en benadrukte de nood aan 

overkoepelende richtlijnen en handelwijzen [13]. 

Ook de television play genaamd Professional foul van Tom Stoppard uit 1977 haalde dit aan: “There 

would be no moral dilemma’s if moral principles worked in straight lines and never crossed each 

other” [13]. Hoewel dit vrij onrealiseerbaar en zelfs utopisch lijkt, kan deze visie als een goed 

streefdoel worden gezien.  

Beauchamp en Childress willen tegemoet komen aan deze visie. Bovendien zien ze biomedische 

ethiek als toegepaste ethiek. Hun ethische theorieën kunnen bij deze rechtstreeks in praktijk 

gebracht worden [13]. 

5.3.3 De vier principes  

De titel van het standaardwerk geeft de essentie van Beauchamp en Childress’ ethische theorie 

meteen prijs. Deze werkt volgens vier basisprincipes die dienen als richtlijn bij ethische dilemma’s 

en medische keuzes. Hoewel de vier principes stuk voor stuk als onmisbaar beschouwd worden en 

alle vier van groot belang zijn, komen ze onvermijdelijk wel eens met elkaar in conflict [31,32]. De 

monopolie van de vier principes wordt weleens in vraag gesteld, onder meer doordat ze niet bij 

iedere kwestie een eenduidige oplossing bieden (cfr. infra: 5.3.4).  

5.3.3.1 Beneficence  

Dit principe werd meteen ingevoerd bij het ontstaan van de gezondheidszorg en komt reeds in de 

eed van Hippocrates aan bod. Beneficence betekent daar “een actie die uitgevoerd wordt met oog op 

het welzijn van een ander” [33]. Deze definitie beschrijft nog steeds de kerngedachte van het 

begrip, maar Beauchamp en Childress hebben de omschrijving uitgebreid. Zij vermelden expliciet 

dat de term beneficence zowel naleving van het goede, als preventie en verwijdering van het kwade 

inhoudt.  

Ook werken zij volgens een onderverdeling in twee subprincipes: positive beneficence en het 

principe van utiliteit. Het eerste focust op de drie hierboven benoemde elementen van beneficence 

en benadrukt het gegeven van actief het goede proberen te doen. Dit wordt aangeduid als positive 

beneficence. Positive beneficence zou vertaald kunnen worden als actieve weldadigheid.  Het 
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principe van utiliteit focust niet louter op het aspect van het goede doen: het haalt de bijkomende 

menselijke plicht aan om bij ethische keuzes de balans op te maken. Voordelen en schadelijke 

nadelen zouden tegenover elkaar moeten gezet worden om zo tot een beredeneerde beslissing te 

komen [13]. 

5.3.3.2 Non-maleficence  

Ook non-maleficence is een reeds lang bestaand begrip. Het principe stelt dat een arts zijn of haar 

patiënt nooit kwaad mag berokkenen [4]. Hoewel dit op het eerste zicht heel evident lijkt, is non-

maleficence in de gezondheidszorg geen voor de hand liggend concept. Dit komt doordat 

verscheidene behandelingen risico’s met zich meebrengen en schade kunnen toebrengen aan de 

patiënt. In menige situatie zal men die potentiële schade tegenover de potentiële winst moeten 

plaatsen. Dit proces valt onder het principe beneficence, gezien non-maleficence louter en alleen 

focust op het niet toebrengen van schade. Overlap van beide principes is dus een feit [13]. 

5.3.3.3 Autonomy  

Autonomie is, in tegenstelling tot de vorige twee principes, een relatief nieuw begrip. Hierboven 

(5.2: Drang naar verandering) werd de drang naar verandering van de positie van de patiënt 

besproken. Deze hangt sterk samen met de drang naar meer zelfbeschikking. Autonomie houdt in 

dat een individu zichzelf kan zijn, zonder restricties opgelegd door de anderen of door eigen 

psychologische of fysieke beperkingen. Het principe van zelfbeschikking wordt sterk gelinkt aan 

het concept van informed consent. Ook impliceert het het recht op weigering van behandeling [13]. 

5.3.3.4 Justice  

Het vierde principe focust op correcte verhoudingen tussen de individuen, eerder dan op het 

individu op zich. Justice houdt in dat eenieder de behandeling krijgt die hem/haar toekomt. Dit 

betekent in een maatschappij waar eenieder gelijkwaardig behandeld hoort te worden, dat ieder 

individu ook evenveel recht heeft op goede gezondheidszorg. Hieruit vloeit voort dat men bij het 

nemen van een medische beslissing moet zorgen dat de keuze geen andere patiënten in diskrediet 

zal brengen. Hiermee wordt bedoeld dat men de middelen die voorhanden zijn, goed dient te 

besteden met aandacht voor ieder persoon [13]. 
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5.3.4 Impact van en op de praktijk 

Dat deze publicatie wijd verspreid is in de medische praktijk werd hierboven reeds aangehaald. 

Menig auteur ziet de vier principes van Beauchamp en Childress als framework binnen de 

biomedische ethiek. Hun invloed op de praktijk is enorm. De bekende principes beneficence, non-

maleficence, autonomy en justice nemen een centrale positie in in de bio-ethiek en de 

gezondheidszorg [31,32,34,35].  

De impact van het werk wordt via cijfermateriaal bevestigd. Een studie uit Nieuw-Zeeland 

onderzocht de implementatiegraad van de vier principes. 357 studenten farmacie en geneeskunde 

vulden een enquête met casussen in die ethische dilemma’s bevatten. Niet minder dan 73% van de 

studenten bleek volgens één van de vier principes te werken. 14% hanteerde een combinatie van 

principes en slechts 13% kon niet binnen het framework van Beauchamp en Childress ingepast 

worden [34].   

Dat de impact van de studie zo groot is, komt niet uit het niks. Beauchamp en Childress 

benadrukken de sterke correlatie tussen praktijk en morele theorieën. De studie vertrekt bijna geheel 

uit casussen en er was een intense samenwerking met een arts. Eenvoudige implementatie is voor de 

auteurs een absolute must.  

Vandaar worden ook hun voorwaarden voor een goed toepasbare ethische theorie uitgewerkt. 

Volgens hen moet een ethische theorie volgende kenmerken bezitten: duidelijkheid, consistentie en 

coherentie, eenvoud, en geldigheid ten opzichte van het volledige gamma aan morele aspecten. Dit 

laatste houdt in dat de theorie gebaseerd moet zijn op normen, waarden en concepten. Tevens moet 

ze die ook systematiseren en bekritiseren [13].  

Het werk van Beauchamp en Childress is hoewel wijd verspreid, niet zonder kritiek. De 

onfeilbaarheid van de vier principes wordt weleens in twijfel getrokken. In complexe situaties 

zouden de vier principes op een gegeven punt met elkaar botsen, wat de arts dwingt de ene waarde 

boven de andere te plaatsen [31,32]. Dat de principes niet in iedere situatie instant een eenduidig 

antwoord bieden, wordt reeds in het werk zelf vermeld. Daar wordt echter gesproken van een 

overlap in plaats van een conflict. Bij dergelijke overlap is het volgens de auteurs aan de arts om de 

balans op te maken en op die manier de principes correct toe te passen [13]. Dit leidt elders echter 
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tot de commentaar dat de theorie te afhankelijk is van individuele interpretatie en zodoende niet 

geschikt is als algemeen te gebruiken framework [32]. 

Alternatieve theorieën worden voorgesteld. Zo pleit W. Muirhead voor het eenvoudigere ethische 

model dat uitsluitend focust op de best interest van de patiënt en het respecteren van de 

professionele integriteit van de arts. Hiermee bedoelt hij dat aan de ene kant gekeken wordt naar het 

welzijn van de patiënt: de patiënt heeft daar zelf het meest correcte oordeel over en weet wat hij/zij 

als norm ziet. Aan de andere kant wordt de persoonlijke best interest door één element getemperd, 

namelijk de professionele integriteit van de arts. De arts moet rekening houden met de visie van de 

patiënt, maar hierbij steeds de richtlijnen en wetten in diens achterhoofd houden. Zo is het model 

een balans tussen enerzijds persoonlijke en anderzijds maatschappelijke normen [32]. 

Het feit dat de vier principes bekritiseerd worden, bewijst dat geen enkele ethische theorie perfect 

is. Wanneer het gaat om ethische dilemma’s, normen en waarden zijn conflicten onvermijdelijk. 

Geen theorie kan de complexiteit van de mens in iedere situatie omkaderen. Wel spreken de wijde 

verspreiding en de impact van het werk van Beauchamp en Childress ontegensprekelijk in het 

voordeel van deze theorie. Ook kan de kritiek gezien worden als een gezonde reflectie die nog maar 

eens het belang van het werk in de verf zet. 

5.3.5 Impact op het ontstaan van patiëntenrechten  

De vier principes van Beauchamp en Childress zijn menig gezondheidszorgverstrekker bekend (cfr. 

supra). Eerder werd aangehaald dat dit werk wordt gezien als een belangrijke grondlegger van het 

ontstaan van patiëntenrechten [3,13]. De bedoeling is om hier kort te staven hoe de sprong van 

principes naar rechten precies werd gemaakt.  

Ethische principes zijn niet juridisch bindend. Het zijn eerder raadgevingen dan verplichtingen. 

Aangezien ethische principes echter moreel zwaar doorwegend zijn, worden ze vaak als algemeen 

erkende richtlijnen beschouwd [36]. Bij het oplossen van cases worden ze dan ook dikwijls als 

referentie gebruikt. De frequente toepassing en algehele verspreiding suggereren reeds het nut van 

een juridische versterking. Die noodzaak wordt ook vanuit de maatschappij en de gezondheidszorg 

onderstreept [36].  

De verwerking van ethische principes in de wet wordt gestaafd via het gegeven van de autonomie.  

Autonomie is één van de fundamentele principes waarop biomedische ethiek gebaseerd is [37]. 

Zelfbeschikking vormt dan ook een belangrijke brug vanuit de ethiek naar het ontstaan van 

patiëntenrechten [37,38]. In de Spaanse wet bijvoorbeeld is de Law of patient autonomy een feit 
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sinds 2003. Niet alleen is onder meer in Spanje letterlijk sprake van het “recht op autonomie”. Het 

recht op informed consent vertolkt het principe van autonomie in menig land [6,7,38], gezien 

autonomie op zich een moeilijk te definiëren recht is [37]. De implementatie van zelfbeschikking is 

zo breed, dat het weinig zekerheid garandeert. Informed consent daarentegen vertolkt het 

ondubbelzinnige recht op geïnformeerde toestemming.  

Of dit echter immer een correcte link is wordt door U. Kihlbom in vraag gesteld. In zijn artikel 

Autonomy and negatively informed Consent bekritiseert hij de frequente samenhang van autonomie 

en informed consent. Dit omdat volgens hem het eerste perfect kan worden nageleefd zonder 

aanwezigheid van het tweede. Hier wordt later (cfr. infra: 6.6) dieper op ingegaan [38].
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6. Kloof tussen wet en uitvoering 

6.1 Kadering 

Hierboven werd ingegaan op de processen die tot het ontstaan van patiëntenrechten hebben geleid. 

Deze kwamen niet zomaar tot stand. Regels ontstaan indirect uit ethische standpunten, welke dan 

weer sterk gekoppeld zijn aan de praktijk [13]. De triggers die in de praktijk hebben geleid tot de 

ontwikkeling van patiëntenrechten werden behandeld.  

In deze rubriek wordt vanuit het omgekeerde vertrokken. Er wordt gefocust op de invloed van 

patiëntenrechten op de praktijk en er wordt nagegaan of de wetten wel degelijk in uitvoering 

worden gebracht. Voornamelijk wordt gefocust op het recht op informed consent. 

Er wordt geprobeerd te antwoorden op de vraag of het bestaan van een specifieke wetgeving een 

sluitende garantie is voor een correcte implementatie. Na een oplijsting van de richtlijnen op 

respectievelijk Europees en nationaal niveau, wordt met behulp van studies uit een selectie 

Europese lidstaten gekeken hoe het zit met de uitvoering van de vernoemde wetgevingen. 

Vervolgens worden de redenen voor eventuele discrepanties bestudeerd. Tot slot wordt een brug 

gemaakt naar de derde onderzoeksvraag. Deze probeert mogelijkheden weer te geven hoe een 

betere uitvoering van de patiëntenrechten kan bekomen worden.  

Waar de vorige rubriek focuste op het verleden, handelt deze onderzoeksvraag over de huidige 

situatie wat betreft de positie van de patiënt. Vooral studies gepubliceerd in het afgelopen 

decennium worden gebruikt.  

6.2 Wetgeving op Europees niveau 

De twee voornaamste richtlijnen op Europees niveau met betrekking tot patiëntenrechten werden 

reeds in de inleiding besproken. De Europese Biomedische Conventie [7] en de World Health 

Organisation declaration on the promotion of patients' rights in Europe [8] vormen een eerste 

benadering van de problematiek naar de verschillende lidstaten toe. De WHO-verklaring is echter 

niet bindend. Desalniettemin heeft de WHO-verklaring toch moreel gezag. 

Er worden tevens enkele eerste redenen tot en verklaringen voor discrepanties tussen nationale 

wetten en tussen wet en uitvoering aangehaald. Deze discrepanties situeren zich op interlandelijk 

niveau en betreffen volgende elementen: grensoverschrijdende gezondheidszorg in correlatie met 
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het subsididiariteitsbeginsel, Noord-Europa in verhouding tot Zuid-Europa en West-Europa versus 

Oost-Europa. De laatste twee focussen op de mentaliteitsverschillen op basis van geografische 

spreiding. 

6.2.1 Grensoverschrijdende gezondheidszorg versus subsidiariteitsbeginsel  

Ondanks verschillende overkoepelende regelgevende charters en verklaringen, namelijk de World 

Health Organisation Declaration on the promotion of patients’ rights in Europe en de Biomedische 

Conventie, is de benadering van patiëntenrechten in Europa niet uniform. Een belangrijke factor in 

deze discrepantie tussen de verschillende lidstaten wordt gevormd door het subsidiariteitsbeginsel. 

Dit principe werd in de inleiding reeds beknopt aangehaald, maar wordt hier dieper besproken.  

Het subsidiariteitsbeginsel stelt dat besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger moet 

plaatsvinden [10]. Dit houdt in dat de afzonderlijke landen een grote speling bij de uitvoering van 

de algemene richtlijnen [6]. Voor Europa betekent dit dat de inspraak op internationaal niveau [7,8] 

behoorlijk ingeperkt wordt. 

Deze trend valt langs twee kanten te bekijken. Enerzijds zijn er duidelijke voordelen als de wet 

dicht bij de bevolking wordt uitgevoerd. Arts-patiënt relaties zijn onderhevig aan verschillende 

veranderlijke factoren. Rekening houdend met alle ethische aspecten, standpunten van de 

verschillende betrokkenen en de sociale, culturele en omgevingsgebonden context lijkt een 

microaanpak uiterst raadzaam. Anderzijds kan een gebrek aan uniformiteit een ernstig zwakke 

schakel blijken. Naast de micro- en mesopolitiek, die ontegensprekelijk van onschatbare waarde 

zijn, is er noodzaak tot eenheid. Rekening houdend met de het recht op grensoverschrijdende 

gezondheidszorg [10] in de Europese Unie, zorgt het subsidiariteitsbeginsel voor een socio-

economische kloof binnen de gezondheidszorg. Het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg 

(cfr supra: 2. Inleiding) in combinatie met het subsidiariteitsbeginsel creëert een geneeskunde met 

twee snelheden. Dit komt doordat alleen rijke burgers dit recht in de praktijk kunnen brengen door 

medische hulp in het buitenland te zoeken. Niet in het minst wordt daardoor het recht op gelijkheid 

[9] in het gedrang gebracht. 

6.2.2 Noord-Europa versus Zuid-Europa 

Ook de houding van de arts tegenover de patiënt blijkt niet uniform te zijn in Europa. Uit een 

Griekse studie uit 1996 blijkt dat men in Noord-Europa veel meer geneigd is de werkelijke diagnose 

te onthullen. Dit in tegenstelling tot het Zuiden, waar men de patiënt vaker in het ongewisse laat 
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over diens toestand. Zo bleek bijvoorbeeld in Spanje 68% van de terminale patiënten niet op de 

hoogte te zijn van hun toestand [3,39]. Ook een Italiaanse studie, door F. Ingravallo et alii, haalt aan 

dat gezondheidszorgverstrekkers in Noord-Europa anders reageren dan hun collega’s in Zuid-

Europa. Zuidelijke zorgverleners zijn minder geneigd om de wensen van de patiënt te respecteren 

[40].   

6.2.3 West-Europa versus Oost-Europa 

Reeds in 5.2.1 werd het verschil tussen West- en Oost-Europa aangehaald. Omdat er doorheen de 

geschiedenis een sterk cultureel verschil is gegroeid, is de aanpak van morele kwesties in 

verschillende domeinen uiteenlopend. De communistische geschiedenis van Oost-Europa heeft 

geleid tot meer paternalisme. Dit is ook vandaag de dag nog voelbaar in de postcommunistische 

Oost-Europese samenleving [41]. De gevolgen van die uiteenlopende denkpatronen zetten zich 

gedurende lange tijd voort. Dit is vooral te zien bij specifieke subtakken in de gezondheidszorg, 

waaronder euthanasie  [19,20]. 

De aanvaarding van euthanasie blijkt veel groter in West-Europa dan in Centraal- en Oost-Europa. 

Dit is voor een deel gecorreleerd aan het feit dat in West-Europa de mate van zelfbeschikking hoog 

is en de religieuze component laag, waar zich in Centraal- en Oost-Europa de omgekeerde trend 

voordoet. Daarnaast heeft in West-Europa een sensibilisering van euthanasie plaatsgevonden onder 

de vorm van publieke debatten over en media aandacht voor de kwestie. Tot slot is er in Oost-

Europa de slechte gezondheidszorg na de val van het communisme, en de daarmee gepaarde 

morbiditeit en mortaliteit. Deze doet patiënten wantrouwig staan tegenover euthanasie. Ze zien het 

als een economische winst, niet als een recht [19,20]. 

6.3 Wetgeving op nationaal niveau 

Om te kijken hoe het gesteld is met de uitvoering van de rechten aangaande de positie van de 

patiënt, moet eerst nagegaan worden welke lidstaten überhaupt wetten hieromtrent bezitten. Ook is 

dan de vraag of deze wetten specifiek en in een aparte rubriek vermeld worden of gewoon impliciet 

verwerkt zitten in de wetboeken. Een korte vergelijkende uiteenzetting van de patiëntenrechten lijkt 

hier van toepassing. 
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Eerst wordt de Biomedische Conventie dieper toegelicht. Ondertekening en bekrachtiging hiervan 

impliceert immers een zekere legale bescherming van de patiënt. Bovendien vertrekt de 

belangrijkste bron voor het doornemen van de nationale wetteksten vanuit deze conventie.  

Vervolgens worden de lidstaten gecategoriseerd op basis van de voorhanden zijnde wetten en codes 

omtrent de rechten van de patiënt. 

Bij bepaalde lidstaten is de interpretatie van de patiëntenrechten auteur afhankelijk. Het is niet 

immer evident de lidstaten vast te pinnen op een bepaalde categorie. De verdeling van lidstaten met 

specifieke wetgeving, lidstaten met uitsluitend codes of verspreide wetgeving en lidstaten zonder 

wetgeving, codes of impliciete wetgeving, werd op basis van de beschikbare wetteksten en 

verklarende bronnen zo correct mogelijk gemaakt.  

6.3.1 Biomedische Conventie: signatuur en ratificatie  

De Biomedische Conventie, ondertekend (1997-2001) en geratificeerd (1998-2003) door 

respectievelijk 21 en 13 lidstaten, bevat reeds enkele basiswetten omtrent de rechten van de patiënt. 

Er wordt verondersteld dat landen na ondertekening en bekrachtiging aan volgende wetten voldoen.  

De patiënt heeft recht op informed consent. Hier kan van afgestapt worden in noodgevallen, maar 

zelfs dan moet rekening gehouden worden met eventuele eerder uitgedrukte wensen. Ook aan het 

recht op privacy moet voldaan worden. De patiënt heeft eveneens recht op informatie alsook recht 

op geen informatie. In uitzonderlijke gevallen echter kan bepaalde info bewust worden 

achtergehouden. Dit wordt door de arts beslist en heet therapeutische uitzondering. Verder wordt 

een onmiddellijke stop op illegale activiteiten verplicht en recht op vergoeding bij schade door een 

medische interventie verzekerd. Tot slot moeten gepaste sancties voorzien worden bij het overtreden 

van een regel [6,7]. Hoewel een identieke naleving in elke lidstaat volgens het eerder vermelde 

subsidiariteitsbeginsel [10] geen reële optie is, kan dit charter beslist als een vorm van versterking 

van de positie van de patiënt gezien worden. 

6.3.2 Lidstaten met specifieke wetgeving  

Naast het al dan niet ondertekenen en bekrachtigen van de Biomedische Conventie, onderscheiden 

18 lidstaten zich op vlak van patiëntenrechten ook nog door specifieke nationale wetten.  

Polen bezit niet één enkele specifieke wettekst omtrent dit onderwerp, maar was het eerste Europese 

land met een juridische specificering van de rechten van de patiënt. Deze kwamen aan bod in de Act 

of 30 August 1991 on Health Care Institutions. Deze act werd onder meer versterkt met een charter 

aangaande patiëntenrechten, uitgebracht in december 1998. 
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In 1992 volgde Finland, met de Act on the Status and Rights of Patients. Deze werd achteraf nog via 

verscheidene extra wetten versterkt.  

Op 1 april 1995 ontstond de Dutch Medical Contract Act in Nederland [6,7]. Nederland wordt door 

vele auteurs als de grondlegger van patiëntenrechten gezien [10,42].  

Het daaropvolgende jaar werd Litouwen aan de lijst van lidstaten met specifieke wetgeving rond 

patiëntenrechten toegevoegd. Ook werd in de nieuwe Litouwse Civil Code vijf jaar later in 2001 

veel nadruk gelegd op patiëntenrechten. Dit gebeurt via twee luiken: het eerste focust op 

patiëntenrechten als mensenrechten en het tweede benadrukt de onmisbaarheid van patiëntenrechten 

in de gezondheidszorg. 

 In 1997 kwam de wetgeving omtrent patiëntenrechten in Hongarije tot stand en in 2002 in België, 

Estland en Frankrijk. 2003 bracht een regelgeving voor Spanje en Roemenië met zich mee en 2004 

voor Bulgarije en Slovakije. In 2005 werd ook Cyprus toegevoegd. De Deense wet rond 

patiëntenrechten uit 2007 betrof een uitbreiding van Patient Rights Act van 1998.  

In 2008 kwamen patiëntenrechten in Slovenië tot stand. Het ontstaan van patiëntenrechten in 

Portugal kan niet met één datum of één akte omschreven worden: wetten werden geformuleerd en 

aangepast in een tijdspanne van 8 jaar, meer bepaald van 1998 tot 2006 [6,42,43,44].  

Duitsland is het Europese land met het meest recente ontstaan van een specifieke wetgeving omtrent 

patiëntenrechten: de Duitse wet kreeg vorm in 2013 [43]. 

2013 is ook het jaar waarin Kroatië toetrad tot de Europese Unie. Hoewel Kroatië slechts recentelijk 

bij de Europese Unie kwam, is er al sinds 2004 sprake van een specifieke wetgeving aangaande 

patiëntenrechten. Deze bleek dan al gedeeltelijk gebaseerd op de richtlijnen vermeld in de WHO 

Declaration on the Promotion of Patients Rights in Europe (1994). De Patient Rights Protection Act 

zorgt ervoor dat Kroatië ook tot de groep van lidstaten met een specifieke wetgeving rond 

patiëntenrechten behoort [45,46].   

6.3.3 Lidstaten met uitsluitend codes of verspreide wetgeving  

Bij 6 EU-lidstaten kan niet gesproken worden over een specifieke wet rond patiëntenrechten, maar 

is er wel sprake van moreel doorwegende codes of impliciete wetten omtrent het onderwerp [6]. 

Dit fenomeen kan vastgesteld worden bij onder meer Tsjechië. Hoewel er sprake is van een Act on 

Health Care sinds 1966, voldoet deze niet als patiëntenwetgeving. De act is sinds 1966 

verscheidene malen aangepast. Daarnaast is Tsjechië betrokken bij verscheidene internationale 

verdragen omtrent mensenrechten en sinds 1992 is ook sprake van een code omtrent de positie van 
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de patiënt, uitgaande van het nationaal Ethisch Comité. Deze is weliswaar niet legaal bindend, maar 

wordt toch algemeen als standaard aanvaard [6].  

Een ander EU-lid met weinig duidelijkheid omtrent patiëntenwetten is Letland. Hoewel Letland de 

Biomedische Conventie ondertekende en bekrachtigde, is van een specifieke nationale wet geen 

sprake. Enkele pogingen werden ondernomen om de patiënt legaal te beschermen. Een korte 

vermelding van regulatie van de patiëntenrechten kan teruggevonden worden in de Medical 

Treatment Law, maar van een duidelijk en sterk framework kan niet gesproken worden [6].  

In Italië doet zich dezelfde trend voor. Naast ondertekening en ratificatie van de Biomedische 

Conventie kan geen bindende wet rond patiëntenbescherming teruggevonden worden. Maar de niet-

bindende code volgens welke artsen dienen te handelen in Italië, bevat belangrijke richtlijnen zoals 

het belang van respect voor persoonlijke vrijheid en het “recht” op informed consent [6].  

Zweden bezit een charter focussend op de bestaande verspreide wetgeving omtrent 

patiëntenrechten. Dit charter bevat verscheidene principes ter promotie van de rechten van de 

patiënt. Hierbij wordt beschreven hoe een correcte patiëntenbescherming kan bewerkstelligd 

worden met de reeds voorhanden zijnde juridische beschermregels. Hoewel dit charter niet bindend 

is, kan uit het rapport The Patient is Right van 1997 geconcludeerd worden dat de positie van de 

patiënt niet onbeschermd is in deze lidstaat [6]. 

Luxemburg heeft eveneens geen specifieke act in verband met patiëntenrechten. Een act daterend 

uit 1998, de Act on Hospital Establishments, bevat een hoofdstuk omtrent patiëntenrechten. Slechts 

enkele elementen uit dit hoofdstuk zijn van toepassing op de patiënt in het algemeen. De meesten 

focussen uitsluitend op patiënten in het ziekenhuismilieu [6]. Maar de Code of Medical Ethics, 

daterende uit 2005, beschrijft de relatie tussen arts en patiënt [6].  

Ook Griekenland bezit volgens het aan de Biomedische Conventie gekoppelde platform rond pa-

tiëntenrechten geen specifieke overkoepelende regulatie aangaande patiëntenrechten. Men zou er 

uitsluitend een aantal ethische codes en partiële wetteksten hebben, waarvan de meest recente 

dateert uit 2005 [6]. Dit is echter in tegenspraak met de beweringen van T. Vansweevelt. Deze stelt 

dat Griekenland één van de koplopers is wat betreft patiëntenrechten en wel degelijk een specifieke 

wetgeving bezit [10]. Er hebben in het verleden drie grote juridische veranderingen met betrekking 

tot de problematiek betreffende patiëntenrechten plaatsgevonden. Deze vonden plaats in 1992, 1997 

en 2005 [6,43] en suggereren een zekere aandacht naar de juridische positie van de patiënt in 

Griekenland. Omdat er echter geen sprake is van een eenduidige overkoepelende wettekst, werd 

Griekenland niet geclassificeerd onder de lidstaten met specifieke wetgeving [6]. 
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6.3.4 Lidstaten “zonder” specifieke wetgeving, codes of verspreide wetgeving  

Naast de lidstaten met specifieke wetgeving omtrent de legale positie van de patiënt en die met 

codes of impliciete wetten, is er ook nog een derde categorie. Deze omvat de landen waar geen 

sprake is van een overkoepelende wetgeving omtrent patiëntenrechten en evenmin van een 

noemenswaardige code. Deze groep bevat vier lidstaten: het Verenigd Koninkrijk, Malta, Ierland en 

Oostenrijk [6,42,43,47,48,49]. 

Het feit dat er weinig te vinden is met betrekking tot de patiëntenrechtenproblematiek betekent niet 

dat de patiënt geen enkele vorm van juridische bescherming geniet. Verspreid in andere wetteksten 

komen wel degelijk beschermende rechten aan bod [10]. Hieronder wordt kort vermeld via welke 

wegen de positie van de patiënt versterkt wordt in de vernoemde vier landen. 

Het Verenigd Koninkrijk bezit geen nationale richtlijnen, uitsluitend lokale. Deze richtlijnen 

handelen vooral over drie centrale thema’s: toegankelijkheid van de gezondheidszorg, aandacht en 

respect voor de patiënt en recht op informatie. Deze worden toegelicht via een framework dat in 

2007 werd uitgebracht: Human Rights in Health - A Framework for Local Action. Er bestond sinds 

1992 wel al een charter, het National Health Service Patient Charter, maar dat werd geschrapt in 

2001. De algemene principes uit dit charter bleven echter van toepassing in de praktijk [42]. 

In Malta worden patiëntenrechten in het charter Health Act van 2013 vermeld. Dit charter werd 

besproken met het oog op een eventuele wetgeving rond patiëntenrechten. Het charter is echter 

louter een suggestie gebleven en oefent geen invloed uit. De enige wet in Malta omtrent 

patiëntenrechten is de Mental Health Act uit 2013. Deze focust echter, zoals de titel doet 

vermoeden, op een specifieke subgroep van patiënten en kan zodoende niet als overkoepelende 

wetgeving worden gezien [47,48]. Het feit dat de positie van de patiënt via een charter wordt 

aangehaald suggereert wel een zekere aandacht voor de problematiek. 

Bij het onderzoeken van beschermende frameworks voor Oostenrijkse patiënten, wordt alleen een 

vermelding teruggevonden in het nationaal strafwetboek, namelijk de Austrian Penal Code. Deze 

stelt dat de arts schuld treft wanneer er schade is ten gevolge van een therapie die plaatsvond zonder 

voldoende informatie aan de patiënt vooraf. Ook stelt men dat de arts zelf de hoeveelheid informatie 

mag bepalen die aan de patiënt wordt gegeven [49]. Een aparte wet of ethische code is niet 

voorhanden.  

Tot slot is er nog Ierland. De wettelijke positie van de patiënt in dit land blijft onbekend. Hieruit 

eenduidig concluderen dat er geen enkele vorm van juridische bescherming van de patiënt 

voorhanden is, zou wat kort door de bocht zijn. Maar de bronnen die leidden tot de wetteksten van 
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andere lidstaten, suggereren wel degelijk een volledig gebrek aan patiëntenrechten of ethische codes 

in Ierland [6,43]. 

6.3.5 Wetgeving omtrent patiëntenrechten in Noorwegen en Zwitserland 

Hoewel Noorwegen en Zwitserland geen lid zijn van de Europese Unie, zullen ze toch via studies 

aan bod komen. Om echter wet tegenover uitvoering te plaatsen lijkt kennis van de wetgeving 

omtrent patiëntenrechten in deze landen relevant. Het ondertekenen of ratificeren van de Europese 

Biomedische Conventie gebeurde om voor de hand liggende reden niet in deze twee landen. Wel 

bezitten beide landen een specifieke wetgeving omtrent de positie van de patiënt.  

In Noorwegen kwam in 1999 de Patients’ Right Act tot stand. Deze bevat onder meer het recht op 

informatie, het recht op geven van toestemming tot behandeling en het recht tot meebeslissen over 

de therapeutische strategie [42,43]. 

Ook in Zwitserland is sinds 2003 sprake van een wetgeving betreffende de rechten van de patiënt 

[43]. 

6.4 Wet versus uitvoering 

Bovenstaande oplijsting liet toe te concluderen dat het merendeel van de EU-lidstaten een concrete 

wetgeving betreffende patiëntenrechten bezit. Ook Noorwegen en Zwitserland hebben specifieke 

wetteksten omtrent dit onderwerp. Bij de lidstaten die dit niet bezitten, is over het algemeen sprake 

van een impliciete wetgeving of een moreel bindende code. Slechts vier lidstaten hebben geen 

nationale omkadering wat betreft de positie van de patiënt. 

De aanwezigheid van wetten omtrent de rechten van de patiënt veronderstelt een weerspiegeling 

daarvan in de praktijk. Of dit gegeven ook effectief een feit is, wordt hieronder uitgediept aan de 

hand van zowel nationale als algemene studies. Ook de redenen voor eventuele discrepanties tussen 

wet en praktijk worden besproken. Nationale studies omtrent vijf lidstaten – Italië, Kroatië, 

Roemenië, Noorwegen en Zwitserland – tonen een kloof tussen wet en uitvoering. Het feit dat vier 

van deze landen specifieke wetgevingen omtrent patiëntenrechten bezitten en Italië een algemeen 

erkende ethische code, maakt de landen geschikt voor het bespreken van de vernoemde kloof.  

Patiëntenrechten bestrijken een vrij breed domein. Omwille van praktische redenen is het niet 

mogelijk alle deelaspecten van de patiëntenrechten uit te diepen en te linken aan de praktijk. Er 

wordt voornamelijk gefocust op het recht op informed consent. Reeds eerder werd aangehaald dat 

dit het voornaamste recht is met betrekking tot autonomie. Beide zaken worden bijna onlosmakelijk 
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aan elkaar gelinkt [38]. Aangezien deze scriptie focust op de positie van de patiënt in de 

gezondheidszorg, lijkt het relevant om vooral de mate van zelfbeschikking te bestuderen in theorie 

en praktijk. 

Wetten die hierbij naar achter geschoven worden zijn onder meer het recht op privacy en het recht 

op care and treatment [6,7,8]. Het tweede hangt samen met het principe van justice [13]. 

Dit betekent niet dat deze rechten niet van belang zijn. In functie van de problematiek met 

betrekking tot de positie van de patiënt en de kloof tussen wet en praktijk zijn ze echter minder 

relevant. 

6.5 Redenen voor discrepanties 

Wet en uitvoering blijken niet per definitie samen te gaan. Patiënten krijgen niet altijd de nodige 

informatie, keuzemogelijkheden en actieve betrokkenheid die hen bij wet beloofd worden. De 

redenen hiervoor zijn vrij divers. De voornaamste worden hieronder thematisch behandeld. 

6.5.1 Het verleden 

Historische en culturele invloeden hebben een grote impact gehad op de implementatie van 

patiëntenrechten. De verschillen tussen West- en Oost-Europa werden reeds eerder benadrukt (cfr. 

supra 5.2.1 en 6.2.3) en verklaren mede de kloof tussen wet en uitvoering in bepaalde lidstaten 

[19,20,40]. Eerder werd al gewezen op de opvallend paternalistische houding in 

postcommunistische Europese landen, hoezeer de aanwezige wetgeving het belang van de 

autonomie van de pa-tiënt ook benadrukt [41]. 

6.5.2 De houding van de arts 

De houding van de arts heeft een grote invloed op de uitvoering van patiëntenrechten [50]. Dit is 

niet verwonderlijk omdat de arts één van de hoofdactoren is in het medisch beslissingsproces. 

Hoewel de patiëntenrechten gekend zouden moeten zijn bij iedere gezondheidszorgverstrekker, 

betekent dit niet dat ze per definitie altijd worden toegepast.  

Om te beginnen is paternalisme nog steeds een feit, ondanks de in de wetten gegarandeerde 

patiëntenrechten [51]. Dit maakt duidelijk dat wetten een eerste stap zijn, maar dat 

mentaliteitsveranderingen trager gaan.  

Daarnaast gaan perceptie en daad niet altijd samen. Hoewel het belang van autonomie door vele 

artsen reeds hoog ingeschat wordt, wordt er niet immer naar gehandeld [52]. Dit kan te maken 
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hebben met het feit dat artsen bij het afwegen van de verschillende principes beneficence prioriteren 

boven autonomie [40]. 

Ook de persoonlijke achtergrond van de arts zou een grote invloed hebben op de uitvoering van 

patiëntenrechten [40,51,53]. Bij medische gesprekken en beslissingen spelen eigen normen en 

waarden sterk mee. Hoewel artsen hier objectief zouden moeten handelen, blijkt het soms moeilijk 

om niet uit hun rol te vallen.  

Naast eigen normen en waarden kunnen ook geslacht, discipline en beïnvloedbaarheid van de arts 

een rol spelen [34,40]. Dit laatste houdt in dat een beïnvloedbare gezondheidszorgverstrekker het 

sneller eens zou zijn met een collega om een bepaalde medische handeling uit te voeren en zo tegen 

de wil van de patiënt in zou kunnen optreden. Dit heeft voornamelijk betrekking op end-of-life 

decisions. De gezondheidszorgverlener zal met andere woorden geneigd zijn eerder afremmend te 

handelen in situaties waar levensbeëindiging ter sprake komt [40].  

Ook bij artsen in opleiding spelen individuele factoren mee. Zo zouden leeftijd en jaar van studie 

een invloed hebben op de ethische beslissingen die studenten nemen [34]. Hieraan gekoppeld zou 

hun toepassing van patiëntenrechten dan ook kunnen variëren.  

Naast het maatschappelijk en individueel denkkader heeft ook de band met de patiënt een grote 

impact. De sterkte van de arts-patiënt relatie zou in grote mate bepalen hoeveel de arts tegen de 

patiënt zegt en hoezeer die deze in het medisch beslissingsproces betrekt [51].  

Ook de leeftijd en cognitieve capaciteit van de patiënt bepalen hoeveel de arts vertelt en op welke 

manier hij de informatie verstrekt [41]. De arts zou daarbij de dialoog aanpassen aan het individu 

[16]. Dit leidt niet per se tot incorrectheid aangezien het getuigt van gezondheidszorg op maat [50]. 

Het is echter wel contextafhankelijk en zou dus de objectiviteit in de weg kunnen staan.  

Verder spelen ook onzekerheid en timemanagement een rol. Artsen vinden het vaak moeilijk 

bepaalde onderwerpen met de patiënt te bespreken. Daardoor gaan ze die uit de weg, wat resulteert 

in een gebrekkige info naar de patiënt toe. Daarnaast kunnen moeilijke onderwerpen niet zomaar 

tussendoor even vermeld worden. Het feit dat dergelijke gesprekken zo tijdrovend zijn zorgt ervoor 

dat ze soms ontweken worden [51]. 

Tot slot kan nog een laatste opvallend fenomeen vastgesteld worden wat betreft de houding van de 

arts. Hoewel het in theorie de bedoeling is alle informatie rechtstreeks aan de patiënt door te spelen, 

wordt in de plaats hiervan in de praktijk vaak de familie ingelicht [41]. Deze trend zorgt ook weer 

voor een incorrecte toepassing van de patiëntenrechten. 
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6.5.3 De houding/situatie van de patiënt  

Naast de houding van de arts heeft ook die van de patiënt een grote invloed. Een paternalistische 

houding blijkt niet altijd van de kant van de arts te komen: ook patiënten gaan er vaak nog van uit 

dat de beslissing in de handen van de arts ligt. Dit fenomeen doet zich het meest voor bij oudere 

patiënten. Het beeld van de alwetende arts is bij hen nog vaak present [51].  

Daarnaast is het ook belangrijk de situatie van de patiënt in acht te nemen. Zo zullen de leeftijd en 

de prognose van de patiënt een invloed hebben op de beslissingen van de arts. Deze trend vindt 

vooral plaats in het kader van end-of-life decisions [40,50]. Ook lopen bepaalde kwetsbare groepen, 

waaronder kinderen en andersvaliden, meer het risico dat hun rechten als patiënt niet worden 

gerespecteerd. Daarbij speelt mee dat een informed consent moeilijker te verkrijgen is bij deze 

patiënten [53]. Ook in urgente situaties komt de uitvoering van de patiëntenrechten in het gedrang. 

Wanneer de patiënt niet bij bewustzijn is en zodoende niet in staat om te beslissen, komt de 

verantwoordelijkheid volledig bij de arts te liggen. Het gevaar hierbij is dat eerder uitgedrukte 

wensen van de patiënt niet gerespecteerd worden [54]. 

Tot slot zijn er ook nog alcoholgebruik, verslaving en psychiatrische stoornissen langs de kant van 

de patiënt die de arts-patiënt relatie bemoeilijken. Dit heeft gevolgen voor beide partijen. Het is de 

houding/situatie van de patiënt die er enerzijds voor zorgt dat deze geen adequaat beeld heeft van de 

eigen situatie en geen geïnformeerde keuze kan maken. Anderzijds zorgt het ervoor dat de arts 

minder geneigd is de verantwoordelijkheid van de beslissing in de handen van de patiënt te leggen 

[55].  Maar zelfs bij patiënten met een psychiatrische stoornis is een verplichte behandeling niet aan 

de orde. Wel is er sinds de invoering van de wet betreffende de bescherming van de persoon van de 

geesteszieke in 1990 de mogelijkheid tot verplichte opname [56]. 

6.5.4 Gebrek aan gelijklopende achtergrond/kennis 

Eerder werd aangehaald dat de arts de mate van informatie naar de patiënt toe aanpast aan diens 

ingeschat cognitief vermogen [41]. Niet alleen de houding van de arts en de achtergrond van de pa-

tiënt spelen hierbij een rol. Het feit dat de kennis van arts en patiënt vaak ver uit elkaar liggen op 

verschillende vlakken, kan ook tot moeilijkheden leiden.  

Zo weet de arts niet altijd alles over de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. De patiënt is dan 

weer niet onderlegd in de medische terminologie, wat voor communicatiemoeilijkheden kan 

zorgen. Artsen blijken, zeker bij moeilijke gesprekken, vaak terug te grijpen naar vakjargon. De pa-

tiënt zal daardoor geneigd zijn een meer gesloten houding aan te nemen waardoor belangrijke 

details in de exploratie en anamnese verloren kunnen gaan. Dit kan bepaalde therapeutische opties 
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uitsluiten en zo de rechten van de patiënt in de weg staan. Van tien patiënten zouden er gemiddeld 

zes het doel van de behandeling niet verstaan. Dit maakt een geïnformeerde beslissing onmogelijk 

en leidt dus tot een incorrecte toepassing van de patiëntenrechten. Het vormt een uitdaging naar de 

toekomst toe voor de gezondheidszorg om dit fenomeen tegen te gaan [57]. 

6.5.5 Omgevingsfactoren 

Enkele eerder aangehaalde elementen zijn niet louter te verklaren door de houding van arts of 

patiënt. Zo werd reeds de nadruk gevestigd op de moeilijkheden bij urgenties (cfr. supra: 6.5.3). 

Ook andere zaken, zoals aanwezige familieleden, hebben een invloed op medische beslissingen en 

de daaraan gekoppelde implementatie van de patiëntenrechten [51,54]. 

Eveneens zouden de kosten van de therapie, gelimiteerde public resources en een moeilijke toegang 

tot de plaats waar een therapie voorhanden is, een invloed hebben op de implementatie van 

patiëntenrechten [55]. 

Verder wordt in verscheidene studies het belang van timing benadrukt. Op welk moment in het 

proces de arts een bepaald onderwerp ter sprake brengt, heeft een gigantische impact op de wijze 

waarop de dialoog verloopt. Zo zal een moeilijk gesprek bij een eerste kennismaking moeizamer 

verlopen en potentieel minder volledig zijn dan wanneer het na enkele maanden van behandeling 

plaatsvindt [41,51].  

Tot slot moet nog eens benadrukt worden dat de mate waarin en de wijze waarop patiëntenrechten 

uitgevoerd worden sterk afhangen van de bredere maatschappelijke context. Simpelweg een wet is 

niet voldoende, nood aan inbedding in een breder socio-cultureel kader is een must [41]. Zo zal 

men bijvoorbeeld door religieuze invloeden in Italië minder dan in andere West-Europese landen 

geneigd zijn een end-of-life decision te steunen [40].  

6.6 Kritiek op wetgeving omtrent patiëntenrechten 

De nood aan patiëntenrechten werd in de eerste onderzoeksvraag uitvoerig behandeld. Verscheidene 

problemen benadrukten de drang naar juridische versterking van de positie van de patiënt en hebben 

rond de eeuwwisseling tot belangrijke veranderingen geleid (cfr. supra 5.2). Dat deze 

veranderingen niet alle problemen konden wegnemen, werd in deze rubriek reeds duidelijk. 

De hiaten in de uitvoering zijn echter niet het enige wat het onbetwistbare voordeel van 

patiëntenrechten in de weg staat. Ook het bestaan van de patiëntenrechten op zich wordt in vraag 

gesteld. 
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De redenen voor deze kritiek worden in deze paragraaf verduidelijkt.  

Een eerste punt van kritiek betreft de controverse omtrent het “recht om te weten”.  Niet ieder 

individu wenst namelijk te weten wat diens gezondheidstoestand is [3]. Een Griekse studie uit 1996 

wees uit dat een groot deel van terminaal zieke patiënten liever in het ongewisse blijft wat betreft 

hun situatie. Daarbij geven ze de volmacht over het medisch handelen impliciet door aan de arts 

[3,39]. Dit roept de onvermijdelijke vraag op of patiëntenrechten dan wel per definitie ten voordele 

van de patiënt zijn. Hoewel hierover gediscussieerd kan worden, spreekt één specifiek element 

zonder twijfel ten gunste van patiëntenrechten. Wat critici niet mogen vergeten, is dat naast het 

“recht om te weten” ook het “recht om niet te weten” in een groot aantal landen specifiek in de wet 

vermeld wordt [6,7]. Dit is het geval in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Kroatië, Luxemburg, Slovenië, Spanje, Zweden, Nederland, Italië, Litouwen en 

Hongarije. Bij de laatste twee wordt echter specifiek toegevoegd dat dit recht niet absoluut is 

[6,7,46]. Deze voorziening in de wet laat de optie open tot zelfbeschikking, maar laat ook toe de 

beslissing aan de arts toe te vertrouwen. Dit resulteert in een correctere legale bescherming van 

zowel patiënt als arts.  

Het “recht om niet te weten” is zeker en vast te verdedigen. Zo zou ongewenste informatie een 

constante staat van angst en onzekerheid kunnen creëren bij de patiënt. Zonder een effectieve 

therapie voorhanden is deze ongewenste informatie ook niet eenduidig te verantwoorden. 

Daarenboven kan informatie omtrent de gezondheidstoestand schuldgevoel veroorzaken bij 

mensen die drager zijn van een bepaalde ziekte [58]. 

Het recht om niet te weten wordt echter niet eenduidig goedgekeurd. In de Europese Biomedische 

Conventie worden al restricties op het “recht om niet te weten” aangehaald. Artikel 10 §3 verklaart: 

wanneer sprake zou zijn van potentieel ernstige schade aan zichzelf of derden, kan het “recht om 

niet te weten” overroepen worden [7].  

Bovendien zou het recht op autonomie door het “recht om niet te weten” verhinderd worden. 

Zelfbeschikking is pas mogelijk als het individu alle benodigde info heeft om beredeneerde 

levenskeuzes te maken [58]. Het “recht om niet te weten” echter, maakt de patiënt weer de 

onwetende partij.  

Ook een paper door J. Domaradzki [39] stelt het recht om niet te weten in vraag. Het concept van de 

patiënt als klant, die zelf mag kiezen wat hij/zij wenst te weten en het volste recht heeft op 

zelfbeschikking, wordt aan de hand van toepassingen in de genetica bekritiseerd. Wanneer het gaat 
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om genetische tests, zouden bepaalde patiëntenrechten immers met elkaar botsen. Artsen komen 

voor het dilemma te staan tussen enerzijds het respecteren van het recht op autonomie en privacy en 

anderzijds het principe van non maleficence.  

Tot slot zou er een plicht zijn ten opzichte van anderen, waardoor het recht om niet te weten vervalt 

van zodra er een derde persoon in het spel is. Deze evolutie van “recht om te weten” naar “plicht 

om te weten” kan een kritiek naar patiëntenrechten toe vormen [58]. 

Ten tweede wordt soms beweerd dat het ontstaan van bio-ethiek, met daaraan gekoppeld het 

ontstaan van patiëntenrechten, vanuit verkeerde motieven is ontstaan. Bepaalde auteurs zien het 

ontstaan van bio-ethiek als een sluwe manier om ethisch ontoelaatbare kwesties te introduceren 

binnen de gezondheidszorg [5]. Wetenschappelijke onderzoeken en technologische innovaties die 

in principe niet ethisch verantwoord zijn, zouden dankzij een juridische dekmantel plots 

onweerlegbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld genetic enhancement verantwoord worden onder het mom 

van vrijheid tot instemming van de patiënt. Daarbij zou het concept van bio-ethiek een vals gevoel 

van rechten en zelfbeschikking bij de patiënt creëren [5,59,60].  

Ten derde kan ook gespeculeerd worden over de ethische correctheid van de patiëntenrechten als de 

implementatie niet volledig over rozen gaat. Er werd reeds ingegaan op de redenen voor de kloof 

tussen wet en uitvoering. Ondanks het feit dat artsen het belang van autonomie hoog inschatten, 

wordt er niet steeds naar gehandeld. Dit brengt met zich mee dat de patiënt in werkelijkheid niet 

altijd de vrije en geïnformeerde keuze maakt die de wet voorschrijft. De vraag rijst echter of dit ook 

altijd verwacht mag worden. Competentie van de patiënt, duidelijke info van de arts en inzet langs 

beide zijden worden als obligate ingrediënten voor een deftig beslissingsproces gezien. Het is echter 

niet altijd te bepalen of de eerste voorwaarde een feit is. Dit impliceert dat de redenen voor de kloof 

tussen wet en uitvoering eveneens als kritiek op de wet omtrent patiëntenrechten kunnen worden 

aangewend [52]. Hieraan gekoppeld kan de vraag gesteld worden of het recht op autonomie en de 

daaraan gelinkte wetten dan niet tot foute beslissingen bij de patiënt kunnen leiden [61], onder meer 

door een gebrek aan competentie van de patiënt uit en restricties aan de zijde van de arts [52].   

Een laatste punt van potentiële kritiek op het concept van patiëntenrechten gaat dieper in op 

bovenstaande bedenking en heeft betrekking op de juridische vertolking van ethische principes.  

�33



Specifieker wordt ingegaan op het recht op autonomie. Het recht op zelfbeschikking wordt als één 

van de belangrijkste principes binnen de biomedische ethiek gezien en wordt vaak gelinkt aan het 

recht op informed consent.  

Hoewel dit een logische correlatie lijkt omdat je voldoende info nodig hebt om een autonome 

beslissing te maken [58], kan deze ook in vraag gesteld worden. Dat is wat de eerder vermelde 

auteur U. Kihlbom doet (cfr. supra: 5.3.5). Deze auteur stelt in zijn artikel Autonomy and negatively 

informed Consent dat autonome keuzes eveneens gemaakt kunnen worden met minder informatie 

ter beschikking. Hij is van mening dat men er ook zelfstandig voor kan kiezen iemand anders, de 

arts in dit geval, de keuze te laten maken. Hierbij lijkt het hem enkel belangrijk dat vermeld wordt 

wat de patiënt in kwestie zeker niét wil. Een voorbeeld hiervan betreft het nemen van pijnstillers bij 

een hoofdpijnaanval. Hij stelt dat je hiervoor moet weten dat het nemen van de pillen de hoofdpijn 

vermoedelijk zal doen verminderen. Ook is het belangrijk ervan bewust te zijn dat het innemen van 

de medicatie waarschijnlijk geen schadelijke gevolgen zal hebben. Het specifieke 

werkingsmechanisme van de pijnstillers dienen volgens hem echter niet gekend te zijn om de 

beslissing tot inname te maken [38].  

Kihlbom is niet de enige die pleit voor dergelijke vorm van “rationeel non-interventioneel 

paternalisme” waarbij een groot deel van het afwegen en beslissen in handen van de arts ligt [61].  

Het bezwaar kan hier geopperd worden dat deze vormen van negatively informed consent  en 

“rationeel non-interventioneel paternalisme” het klassieke paternalisme in de hand werken. 

Kihlbom oppert echter dat dit bij informed consent niet minder het geval is, gezien de arts de 

beslissing daar naar zijn hand kan zetten [38]. Volgens het framing effect is het inderdaad zo dat de 

manier waarop informatie gepresenteerd wordt, in grote mate beïnvloed wordt door de waarden van 

de arts. Op deze wijze bepaalt dit mee de beslissing van de patiënt [61]. Kihlbom geeft toe dat een 

goede arts-patiënt relatie nog essentiëler is bij negatively informed consent, wat deze 

beslissingswijze in bepaalde situaties uitsluit.  

Dit werpt natuurlijk de vraag op of het dan überhaupt een goed idee is via deze methodes te werken 

en of de kritieken op informed consent dan wel gegrond zijn. Eerder vermelde studies 

[40,41,44,50,51,52,53,54,55,67] haalden reeds de moeilijkheden wat betreft implementatie van de 

wetten aan. Deze moeilijkheden bleken voor een deel gecorreleerd met de houding van zowel arts 

als patiënt, wat resulteert in een zwak uitgangspunt voor zowel negatively informed consent als 

“rationeel non-interventioneel paternalisme” [38].  
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Een opmerkelijk verschil tussen negatively informed consent en “rationeel non-interventioneel 

paternalisme” dient vermeld te worden. Waar het eerste de overbodigheid van informed consent 

benadrukt, haalt het tweede eerder de tekortkomingen van het concept aan.   

De arts puur als fact-provider wordt in vraag gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat informed consent 

de rol van de arts zou reduceren tot louter informatieverstrekker. De auteur stelt dat een arts in zijn 

hoedanigheid als zorgverstrekker moet optreden als moreel agent en de patiënt mag proberen 

overtuigen van een andere keuze. Dit zou niet in strijd zijn met het begrip autonomie, maar juist 

helpen tot een meer weloverwogen keuze [61]. “Rationeel non-interventioneel paternalisme” zou 

dus, in tegenstelling tot negatively informed consent, niet pleiten voor het weglaten van het recht op 

informed consent, maar wel voor het toevoegen van een waarde-oordeel aan de gegeven informatie. 

Er wordt met andere woorden gepleit voor de arts als argument-provider in plaats van de arts als 

fact-provider. Wel conform in beide opinies is het in vraag stellen van de link tussen autonomie en 

informed consent [38,61]. Van daaruit kan het huidige concept van de patiëntenrechten in vraag 

worden gesteld.
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7. Brug naar de praktijk  

7.1 Kadering 

In de vorige rubriek werd de kloof tussen wet en uitvoering besproken. Verscheidene bronnen lieten 

toe te concluderen dat de implementatie van patiëntenrechten vaak te wensen overlaat. Dit wordt 

verklaard door tal van redenen. De houding van zowel arts als patiënt, de situatie van de patiënt, 

het gebrek aan gelijklopende achtergrond en kennis van beide actoren en tal van 

omgevingsfactoren vormen hierbij de hoofdnoot (cfr. supra: 6.5). Het eerste, namelijk de 

problematiek in het kader van de houding van de arts, kan dan weer voor een deel verklaard 

worden door gebrekkige kennis omtrent de wetgeving aangaande patiëntenrechten. Artsen zijn niet 

voldoende op de hoogte van de richtlijnen en wetten [51]. Ook gaat er te weinig aandacht uit naar 

ethische kwesties gedurende de opleiding tot gezondheidszorgverstrekker [41]. 

De derde onderzoeksvraag focust zich echter niet langer op de verklaringen voor de slechte 

uitvoering. Eerder ligt de nadruk op de eventuele oplossingen voor het probleem. Er wordt met 

andere woorden gekeken op welke wijze een correctere toepassing van de rechten van de patiënt 

bekomen kan worden.  

Gezien de arts-patiënt relatie zoals eerder vermeld (cfr. 2. Inleiding) de belangrijkste betrokkenen in 

het medisch beslissingsproces omvat, situeert de uitvoering van de rechten van de patiënt zich ook 

voornamelijk op het niveau van voornoemde relatie. Bij het inwerken op de gebrekkige uitvoering 

van de rechten van de patiënt zal bij deze gefocust worden op het versterken van de arts-patiënt 

relatie. Het belang van de verhouding arts-patiënt is namelijk enorm [38]. Ideëen zullen geopperd 

worden om op de ontoereikende houding van zowel de arts [34,40,41,50,51,52,53] als de patiënt 

[40,50,51,53,54,55,56] in te spelen. Zo kan een betere vertrouwensband tussen zorgvragende en 

zorgverlenende gegenereerd worden waarbij beide actoren samen tot een weloverwogen beslissing 

kunnen komen met inachtneming van de patiëntenrechten.  

In de inleiding werd reeds vermeld dat de arts-patiënt relatie doorheen de geschiedenis bepaalde 

veranderingen heeft doorgemaakt. Er heeft een evolutie plaatsgevonden van het paternalistische 

artsenmodel over een situatie waar de autonomie van de patiënt centraal stond naar tot slot het 

shared decision-making gericht model [2]. Shared decision-making wordt gezien als een 

uitstekende vorm van medische beslisvorming. Dit gezien het de autonomie van de patiënt promoot 

zonder die daarbij aan zijn lot over te laten. De arts heeft nog steeds inbreng, wat de mogelijkheid 

geeft tot een gezamenlijke geïnformeerde beslissing [2,62].  
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Hoewel de arts-patiënt relatie en shared decision-making geen synoniemen zijn, worden ze toch 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dit komt grotendeels door de wijde verspreiding van shared  

decision-making en de promotie tot het gebruik van deze beslisvorm [2,62,63]. Bovendien 

impliceert shared decision-making een continu proces [50] waarbij de vertrouwensband tussen arts 

en patiënt centraal staat. Dit bevestigt eveneens de sterke link.  

7.2 Voorwaarden voor een goede arts-patiënt verhouding  

Een betere arts-patiënt verstandhouding kan een mogelijke oplossing bieden voor de gebrekkige 

implementatie van patiëntenrechten. Het lijkt dan ook logisch de voorwaarden voor een goede arts-

patiënt verhouding te bekijken. Volgende zaken worden hierbij als essentieel beschouwd: een 

positieve outcome, het promoten en respecteren van de autonomie van de patiënt en behoud van 

zelfrespect en integriteit van de arts [64]. 

De eerste 2 voorwaarden zijn in zekere mate verbonden. Autonomie is namelijk niet alleen een recht 

van de patiënt en een plicht voor de arts. Het is ook een manier om betere resultaten te bekomen. 

Wanneer de patiënt correct en volledig geïnformeerd is en een autonome en weloverwogen keuze 

kan maken, komt dit de compliance ten goede. De outcome zal bijgevolg zowel objectief als 

subjectief beter zijn [50,63]. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat de patiënt meer therapietrouw 

zal zijn en bovendien ook een beter gevoel heeft bij de situatie [65]. 

Het derde, namelijk het behoud van zelfrespect en integriteit van de arts, zou door het principe van 

existentiële autonomie aan de kant van de patiënt in het gedrang kunnen komen [2,59,64]. Moral 

stakes mogen echter het respecteren van de keuze van de patiënt niet in de weg staan [64]. Het 

concept van de arts als “moreel agent” [61] wordt niet als ideaal beschouwd voor het bekomen van 

een goede arts-patiënt verstandhouding [64]. Medische waarden en waarden van de patiënt kunnen 

nu eenmaal uiteen liggen [64]. Slechts op het punt dat de arts dit kan aanvaarden, is een goede 

verstandhouding met een adequate beslisvorming echt mogelijk. 

Het concept van arts als fact-provider noch dat van “rationeel non-interventioneel paternalisme” 

voldoet als richtlijn voor een goede arts-patiënt verhouding (cfr. supra: 6.6). Het eerste brengt de 

professionele integriteit van de arts in het gedrang en het tweede respecteert de autonomie van de 

patiënt niet [61,64]. Het model van de arts als medical advisor probeert tegemoet te komen aan de 

tekortkomingen van deze visies [64]. Waar bij het model van de arts als fact-provider de integriteit 

en het zelfrespect van de arts in het gedrang komen, en bij “rationeel non-interventioneel 

paternalisme” de autonomie van de patiënt niet gerespecteerd wordt, motiveert het medical advisor 
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principe de patiënt om zijn/haar eigen keuze te maken. De arts mag hier, net als bij “rationeel non-

interventioneel paternalisme”, ook een waarde-oordeel geven. Het verschil ligt hem echter in het 

feit dat er een andere balans van verantwoordelijkheid is. Beide actoren worden bij het medical 

advisor principe als gelijkwaardig beschouwd [64]. Het medical advisor principe ondersteunt dus 

het concept van shared decision-making [2,62]. 

7.3 Pijnpunten van shared decision-making 

Uniforme richtlijnen omtrent een goede relatie tussen zorgvragende en zorgverlenende, vandaag de 

dag vaak vertolkt door een goede shared decision-making [2], zijn ondanks theoretische interesse 

en tal van academische debatten [66], niet te vinden. 

Wel kan geconcludeerd worden dat een patient based aanpak gewenst is. De beste beslisvoerende 

stijl hangt af van de persoon die je voor je hebt [66]. Deze vorm van custom tailing kan op de juiste 

manier afgesteld voor een gelijkwaardige patiëntenbehandeling zorgen [50]. Het steunt op een 

goede arts-patiënt verhouding. Het belang van en de voorwaarden voor een goede arts-patiënt 

verhouding werden hierboven reeds vermeld.  

Een goede arts-patiënt verhouding en een positieve medische beslisvorming zijn echter afhankelijk 

van veranderlijke factoren. Ze vragen voldoende mensenkennis van de arts [50] en welwillendheid 

en competentie tot beslissen van de patiënt [64]. 

Hoewel deze elementen eerder als redenen werden gezien voor de gebrekkige implementatie van en 

kritiek op patiëntenrechten (cfr. supra: 6.5 en 6.6), kunnen ze ook de brug vormen naar verbetering. 

Mensenkennis is dan wel niet tot perfectie toe aan te leren, maar kan ongetwijfeld aangescherpt 

worden (cfr. infra). Op de zwakke schakel vanuit de hoek van de patiënt, namelijk het niet willen 

van of in staat zijn tot het maken van een beslissing, kan eveneens ingespeeld worden [64,66]. Dit 

door als arts de factoren die de onwillendheid of incompetentie in de hand werken (angst, 

verwarring, onvermogen tot concentratie etc.) te verkleinen [64]. 

7.4 De opleiding tot gezondheidszorgverstrekker als medium 

De vraagt rijst hoe de factoren leidend tot een slechte uitvoering van patiëntenrechten, waarbij de 

focus vooral ligt op de gebrekkige arts-patiënt relatie, verkleind kunnen worden. Vandaag de dag 

wordt de arts-patiënt verhouding vaak vertolkt via shared decision-making [2,62,63]. Een goede 

relatie tussen arts en patiënt en een correcte medische besluitvorming onder de vorm van shared 

decision-making, kunnen via verscheidene manieren versterkt worden. Enerzijds is een duidelijker 
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beeld van de rechten van de patiënt nodig, zowel bij arts [51] als patiënt. Anderzijds is er nood aan 

een open houding en communicatie.  

Implementatie van zowel ethische debatten [41,53] als communicatieve training in de opleiding 

[67] zou een oplossing kunnen bieden.  

Training van de communicatieve vaardigheden in de opleiding is een zichzelf versterkend proces. 

Het helpt te doorgronden hoe de mening van de student gevormd wordt en leidt zo tot nieuwe 

aanleertechnieken [67]. Ook is het belangrijk te onderzoeken waar de oorzaken van verschil liggen. 

Zo blijken schoolgebonden kenmerken, religiositeit en een rurale versus stedelijke omgeving een 

veel grotere invloed te hebben dan socio-demografische kenmerken [67]. 

De training moet intensief zijn en plaatsvinden doorheen ieder stadium van de opleiding. De 

intensiviteit vormt zowel een sterkte als een zwakte. Het geeft de kans om ieder aspect van evolutie 

op te volgen en bij te sturen. Het is echter heel tijdrovend wat een barrière kan vormen [68]. 

In kleine groepjes werken en met simulatie patiënten komt de training ten goede [67,68]. Ook 

assessment en evaluatie zijn belangrijke factoren. Het eerste houdt een meting van de prestatie van 

de studenten in en het tweede focust op het curriculum zelf [67]. 

Waarom bovengenoemde aanpak geopperd wordt heeft meerdere redenen. Vooreerst doet 

implementatie in de opleiding de student al van het begin af aan meer voeling krijgen met 

ongemakkelijke gesprekken [51]. Ook doet het een meer professionele houding ontstaan. Het 

aandeel van de persoonlijke achtergrond van de arts in gesprekken en beslissingen verkleint 

[40,51,53]. 

Het werken in kleine groepjes zorgt voor meer interesse en kennis aan de zijde van de student [67]. 

Ook laat het een dichtere evaluatie en opvolging toe. De simulatie patiënten geven de mogelijkheid 

tot experimenteel leren [68]. 

7.5 Feedback door de patiënt  

De andere actor, namelijk de patiënt, mag ook niet vergeten worden. De pijnpunten met betrekking 

tot de arts-patiënt verhouding kunnen aan het licht komen door het bestuderen van de klachten aan 

de zijde van de patiënt. Eén van de hoofdklachten blijkt slechte informatie te zijn [69].  

Hoewel het aantal ingediende klachten door patiënten en de redenen ervoor een indicatie zijn voor 

de visie van de patiënt [69], blijkt evaluatie moeilijk. Het is moeilijk te bepalen of de patiënt bij 
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peiling naar het gevoel van betrokkenheid de waarheid zegt. Ook zijn er nog niet veel studies 

omtrent dit onderwerp gebeurd [55]. 

Het werken met simulatie patiënten echter, heeft een belangrijk voordeel naar feedback toe. Het is 

een betrouwbare en gestandaardiseerde bron om de competenties van de studenten te meten en zo 

vanuit uniek standpunt shared decision-making te verbeteren [68]. Een verbeterde shared decision-

making waarbij de patiënt actief betrokken worden bij de medische beslissing, zorgt op zijn beurt 

weer voor een betere therapietrouw [63,65]. Dit telt eveneens als een indirecte vorm van feedback 

door de patiënt. 
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8. Discussie en Conclusie 

Het doel van deze thesis was enerzijds het bestuderen van de belangrijkste actoren in de 

totstandkoming van concrete patiëntenrechten. Anderzijds werd de huidige legale positie van de 

patiënt in Europa doorgelicht, alsook bestudeerd in de praktijk. Tot slot werd gepoogd mogelijke 

oplossingen voor de kloof tussen wet en praktijk aan te brengen.  

Er werd geconcludeerd dat de maatschappelijke positie van de patiënt zwak was tot de jaren ’60 van 

de vorige eeuw. Dit decennium vertolkte op vele domeinen een keerpunt, waarbij zelfbeschikking 

van het individu de centrale boodschap was [3,17]. De visies van Immanuel Kant [14] en John 

Stuart Mill [18], de Nuremberg Code [11], het Mensenrechten Verdrag [9] en dergelijke, kwamen 

in de aandacht. Ook was er invloed vanuit het recht [25] en vanuit de wetenschap [5,59]. Daarnaast 

had de medische praktijk zelf een grote impact op het ontstaan van de patiëntenrechten.  

Algemeen beschouwd als absoluut spil in de biomedische ethiek zijn “The Principles of Biomedical 

Ethics” door T. L. Beauchamp en J. F. Childress [13]. De invloed van het werk op de praktijk 

alsook de link met het ontstaan van patiëntenrechten werd bestudeerd. Dit liet toe te concluderen 

dat de toepasbaarheid van de 4 principes een grote troef is die erin resulteert dat het model 

ongeëvenaard is in zijn wijde verspreiding [31,32,34,35]. De directe link tussen het werk en het 

ontstaan van patiëntenrechten wordt bevestigd. Onder meer de correlatie tussen het principe van 

autonomie en het recht op informed consent dragen hiertoe bij [36,37,38]. 

Polen, Finland, Nederland, Litouwen, Hongarije, België, Estland, Frankrijk, Spanje, Roemenië, 

Bulgarije, Slovakije, Cyprus, Denemarken, Slovenië, Portugal, Duitsland en Kroatië 

vertegenwoordigen de lidstaten met een specifieke wetgeving omtrent patiëntenrechten 

[6,7,10,42,43,44,45,46]. Tsjechië, Letland, Italië, Zweden, Luxemburg en Griekenland hebben 

uitsluitend codes of een verspreide wetgeving betreffende de rechten van de patiënt [6,10,43]. Bij 

het Verenigd Koninkrijk, Malta, Oostenrijk en Ierland is geen van de bovenstaande legale 

beschermingsvormen van de positie van de patiënt terug te vinden [6,10, 42,43,47,48,49]. 

Noorwegen en Zwitserland daarentegen bezitten net zoals het grootste deel van de EU-lidstaten een 

specifieke patiëntenrechten bescherming [42,43].  

Gezien de basisbronnen voor deze vergelijkende studie dateerden uit 2008 kan de actualiteit van de 

bronnen als zwakte van de studie aanzien worden. De grote lijnen bestuderen was echter de 

hoofdfocus, wat dit nadeel gedeeltelijk teniet doet. Verder dient vermeld dat de bronnen conform 
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bleken wat betreft de voornaamste informatie. Deze gegevens lieten toe de grote lijnen adequaat te 

vergelijken. 

Gekoppeld aan de praktijk echter, moest geconstateerd worden dat rechten geen garantie zijn voor 

een navenante praktijk. Focussend op het principe van autonomie, juridisch vertolkt door het recht 

op informed consent, bleek de patiënt in werkelijkheid niet de geïnformeerde keuze te maken die 

bij wet vastgelegd is. Dit fenomeen kent verschillende redenen waarbij het verleden [19,20,40,41], 

de houding van zowel arts [34,40,41,50,51,52,53] als patiënt [40,50,51,53,54,55,56], gebrek aan 

gelijklopende achtergrond en kennis [41,57] en omgevingsfactoren [40,41,51,54,55] de 

voornaamste weergeven. Hoewel niet van elke lidstaat een studie voorhanden was, en de bronnen 

niet allen dezelfde focus hadden of gelijke parameters hanteerden, kon vanuit verschillende takken 

binnen de gezondheidszorg een beeld gevormd worden van de situatie in de praktijk in Europa.  

Niet alleen de implementatie van de wetten betreffende de rechten van de patiënt wordt in vraag 

gesteld. Ook de patiëntenrechten zelf blijken onderhevig aan kritiek. Vier punten van commentaar 

werden teruggevonden. Ten eerste zou niet iedere patiënt wìllen weten wat diens 

gezondheidstoestand is [3,39]. Het “recht om niet te weten” doet deze kritiek in 16 lidstaten teniet, 

maar wordt tegenwoordig in vraag gesteld. Daarenboven zouden de huidige ontwikkelingen op 

onder meer genetisch vlak een evolutie van “recht om te weten” naar “plicht om te weten” kunnen 

teweeg brengen [58]. Ten tweede wordt door bepaalde auteurs beweerd dat biomedische ethiek en 

patiëntenrechten vanuit verkeerde motieven zouden ontstaan zijn. Ze zouden nieuwe technologieën 

zoals genetische manipulatie en prenatale diagnostiek mogelijk maken onder het mom van 

informed consent door de patiënt [5,59]. Ten derde wordt in vraag gesteld of een correcte 

implementatie van de rechten van de patiënt wel immer verwacht kan worden [52]. Competentie 

van de patiënt om doordachte keuzes te maken wordt als een obligaat ingrediënt gezien. Aangezien 

dit criterium niet kan gegarandeerd worden, zou het recht op informed consent tot foute 

beslissingen kunnen leiden [61]. Tot slot zijn er bedenkingen omtrent de juridische vertolking van 

de ethische principes. De link tussen autonomie en het recht op informed consent wordt in vraag 

gesteld [38,61]. 

Naast het evalueren van de totstandkoming en de uitvoering van de wetten betreffende de rechten 

van de patiënt, werd ook gekeken naar eventuele oplossingen voor de kloof tussen wet en praktijk.  
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Het belang van shared decision-making wordt hierbij benadrukt [50,64]. Hoewel deze 

beslissingsvorm onderhevig is aan variabele factoren, blijkt een aanpak van bij het begin van de 

opleiding een potentiële oplossing. Hier wordt gedoeld op het trainen van de communicatieve 

vaardigheden van de studenten [67,68]. Werken met simulatiepatiënten biedt hierbij een extra 

voordeel gezien het feedback vanuit het standpunt van de patiënt toelaat [68]. Er zijn nog niet veel 

studies met betrekking tot patient involvement gedaan, wat de draagkracht van de bevindingen 

enigszins beperkt [50]. Wel is implementatie van communicatieve training in de opleiding als 

oplossing voor het implementatieprobleem conform in de gebruikte studies. 

Uit deze thesis valt te besluiten dat de juridische en maatschappelijke positie van de patiënt in de 

Europese gezondheidszorg nood heeft aan versterking. Hoewel reeds in verscheidene lidstaten 

beschermende wetten aanwezig zijn, garandeert dit geen correcte implementatie. Desalniettemin 

kent de problematiek reeds een zekere aandacht. Wetsaanpassingen met betrekking tot de rechten 

van de patiënt zijn een actueel fenomeen. Daarenboven wordt aan de gebrekkige arts-patiënt relatie 

tegemoet gekomen via evaluatie van de praktijk en het zoeken naar mogelijke oplossingen. 
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