
martin  bui jsen

Over artsen en hun autonomie

inleiding

Wat is autonomie? De term ‘autonomie’ is samengesteld
uit het Griekse autos (= zelf) en nomos (= wet). In het oude
Griekenland had de term een louter politieke betekenis en
werd hij gebruikt ter aanduiding van de (al dan niet volledi-
ge) onafhankelijkheid van de stadstaat. In de zin van soeve-
reiniteit of zelfbestuur van (delen van) staten heeft auto-
nomie deze betekenis in de moderne tijd behouden. In
meer juridische zin wordt autonomie vanaf de zestiende
eeuw gebruikt om gewetensvrijheid aan te duiden in ver-
band met zaken des geloofs. Later krijgt de term ook de
betekenis van juridische eigenmachtigheid (eigen wetge-
ving, eigen rechtspraak) van staten, van landsdelen of van
standen. Een aanduiding voor personen wordt autonomie
pas vanaf de zeventiende eeuw. De filosoof Kant vatte
autonomie op als de mogelijkheid van het handelen in
overeenstemming met de wet die men zichzelf oplegt.
Autonomie betekent dan de vrijheid van de wil van het
individu om zichzelf te bepalen en staat dan tegenover
heteronomie, de bepaling van de wil door iets (of iemand)
anders. Maar niet alleen dat, als het zichzelf opleggen van
een algemene wet staat autonomie ook tegenover wille-
keur. De mens kan en moet zijn vrije wil bepalen volgens
een algemene wet, omdat hij – weer aldus Kant – een rede-
lijk wezen is.
Zichzelf de wet (kunnen) stellen, dat is in essentie auto-

nomie. Afhankelijk van de toepassing heeft de term bij-
zondere, afgeleide betekenissen. ‘Autonomie’ blijkt dan
zo wel onafhankelijkheid of zelfstandigheid als eigenmach-
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tigheid als vrijheid te kunnen betekenen. Al deze bijzonde-
re betekenissen, met uitzondering van de meer politieke,
heeft ‘autonomie’ ook wanneer zij met het doen en laten
van ‘de dokter’ in verband gebracht wordt. Toegepast op
het medische bedrijf blijkt daarenboven dat ‘autonomie’
zowel van de collectiviteit als van het individu kan worden
gezegd. In het vervolg zal ik van medisch-professionele auto-
nomie spreken wanneer ik doel op de autonomie van de
beroepsgroep van medici, en van klinische autonomiewan-
neer ik het heb over de autonomie van de individuele medi-
sche beroepsbeoefenaar. 
De autonomie van de medische beroepsgroep is niet

uniek. Advocaten, notarissen en accountants zijn in de -
zelfde zin ook autonoom. Autonomie is iets wat professio-
nele beroepsgroepen kenmerkt en hen onderscheidt van
andere beroepsgroepen.1 De artsenstand is professioneel
autonoom, de beroepsgroep van verpleegkundigen is dat
niet, of in veel mindere mate. Over professionele auto -
nomie als maatschappelijk verschijnsel is door sociologen
en historici meer dan voldoende geschreven.2 Ter verkla-
ring van het fenomeen moet hier maar worden volstaan
met de opmerking dat professionele autonomie bestaat
omdat het voor anderen (dat wil zeggen: niet-professio-
nals) nu eenmaal niet goed mogelijk is professionals te zeg-
gen hoe ze hun werk moeten doen. 
De klacht dat de autonomie van de dokter meer en meer

onder druk staat is veelgehoord, vooral onder beroepsge-
noten.3 Maar deze klacht betreft niet zozeer de medisch-
professionele autonomie als wel de klinische autonomie.
De dokter van vandaag, zo wordt dan gezegd, weet zich in
een keurslijf geperst. In de relatie met zijn patiënten ziet hij
de ruimte die hij nodig heeft om zelfstandig beslissingen te
kunnen nemen gestaag ingeperkt worden. De indruk be -
staat dat allerlei partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuis -
bestuurders, en niet te vergeten de patiënt) in toenemende
mate bemoeienis hebben met die relatie, waarbij ook het
gebruik van juridische pressiemiddelen en de inzet van
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aanzienlijke economische macht niet geschuwd wordt. 
In het hiernavolgende beschrijf ik hoe de autonomie van

de dokter, in beide betekenissen, in het recht gestalte heeft
gekregen. Eerst bezie ik hoe de dokter zichzelf de wet stelt,
daarna hoe die zelfwetgeving doorwerkt in de relatie met
anderen, met degenen met wie hij beroepsmatig verkeert:
de patiënt, het instellingsbestuur, de zorgverzekeraar en
de overheid. Daarbij ga ik na of de klinische autonomie
inderdaad aan het afbrokkelen is, van welke kant de ge -
varen dan dreigen en wat ertegen kan worden onderno-
men.

zelfwetgev ing in  de  geneeskunde:  
de  professionele  standaard

De wet die medici zichzelf stellen wordt professionele stan-
daard genoemd. Dat artsen bij de uitoefening van hun
beroep deze standaard in acht hebben te nemen, is een
gegeven zo oud als het artsenberoep zelf. Wel betrekkelijk
nieuw is het fenomeen van de protocollisering. Individuele
artsen weten zich meer en meer geconfronteerd met veelal
op schrift gestelde, min of meer gedetailleerde regelgeving
die ontwikkeld wordt door de eigen beroepsgroep, met
voorschriften dus afkomstig van organisaties van medici,
dan wel met regelgeving van organisaties die zich richten
op de beroepsuitoefening binnen de gezondheidszorg,
zoals het Centraal Begeleidingsorgaan Ondersteuning bij
Kwaliteitszorg in de Gezondheidszorg (cbo ). 
Deze voorschriften pleegt men met verschillende ter-

men aan te duiden. In de medische kwaliteitskunde onder-
scheidt men wel protocollen, richtlijnen, standaarden en ge -
dragsregels. Een protocol wordt door het cbo omschreven
als ‘een geëxpliciteerde vorm van consensus over de aan-
pak van een bepaald probleem’.4 Richtlijnen bevatten in
het algemeen minder gedetailleerde voorschriften. Richt-
lijnen zijn in algemene termen vervatte adviezen, waarin
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de verworven wetenschappelijke inzichten en klinische
ervaring op adequate wijze tot uitdrukking komen, of
waarin, indien niet tot een eensluidend advies kan worden
gekomen, wordt aangegeven waarover onzekerheid be -
staat.5 Een standaard is wel eens omschreven als ‘een door
beroepsbeoefenaren overeengekomen uitvoeringsniveau,
dat geschikt is voor de aangesproken populatie’.6 Een
standaard geeft een maatgevend peil aan, maar is, anders
dan een protocol of richtlijn, niet altijd op schrift gesteld.
Een gedragsregel is de verbijzondering van de in beroeps-
codes neergelegde normen en beginselen, die gericht is op
een specifieke situatie. Hierin kan een nadere detaillering
van concrete handelingen worden geformuleerd en wor-
den aangegeven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan
en wat de waarborgen zijn voor een goede zorgverlening.7

Jurisprudentieonderzoek bracht tien jaar geleden al aan
het licht dat deze voorschriften ook een groeiende toepas-
sing vinden in de rechtspraak. Verwijzingen naar proto-
collen, richtlijnen, standaarden en gedragsregels worden
steeds meer aangetroffen in de uitspraken van de civiele
rechter, de strafrechter, de bestuursrechter en de tucht -
rechter. Omdat de rechter niet zo precies blijkt te zijn bij
het hanteren van de terminologie, spreek ik – ter aandui-
ding van het geheel van voorschriften – in het vervolg van
‘protocollen’. 
Nu biedt het juridische nut van deze voorschriften maar

zeer ten dele een verklaring voor het fenomeen. Over pro-
tocollen op het terrein van de gezondheidszorg is zeer veel
gezegd en geschreven. Een manier om deze overweldigen-
de hoeveelheid informatie te ordenen en tegelijkertijd het
fenomeen van de protocollisering tot begrip te brengen is
door te vragen naar de ‘oorzaken’. Zoals Aristoteles lang
geleden al inzag, volstaat het om slechts een viertal aspec-
ten te bezien.8

Bezien naar doel komt een goede verklaring van de re -
cente opkomst van protocollen reeds in beeld. In de (veelal
internationale) literatuur wordt een groot aantal doelen
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genoemd. Ik volsta met een globale opsomming. 1. Proto-
collen bieden hulp bij het nemen van diagnostische en the-
rapeutische beslissingen; 2. een protocol is een praktische
leidraad in het dagelijkse werk; 3. een protocol is het con-
densaat van beschikbare kennis en kan ten behoeve van
onderwijs en nascholing worden aangewend; 4. protocol-
len reiken criteria aan ten behoeve van de evaluatie van
gezondheidszorg; 5. een protocol is een handig middel bij
externe controle; 6. protocollen minimaliseren irrationele
variatie in de zorg; 7. taken en verantwoordelijkheden van
een professie ten opzichte van andere professies kunnen
door middel van een protocol worden afgebakend; 8. pro-
tocollen bieden hulp bij het maken van afspraken met
zorgverzekeraars in het kader van de zorgcontractering; 
9. een protocol vergemakkelijkt het maken van keuzen in
de zorg; 10. protocollen voorkomen onnodige claims bij
civielrechtelijke aansprakelijkstelling; 11. protocollen kun-
nen worden opgesteld om kosten te beheersen en te be -
sparen, en 12. een protocol kan overdiagnostiek en -be -
handeling beperken en voorkomen. Kort samengevat,
 zelfwetgeving in de geneeskunde is gericht op kwaliteit, en
dan voornamelijk op doeltreffendheid en doelmatigheid. 
Bezien naar stof, naar het soort van handelingen waarop

protocollen betrekking hebben, dan blijkt het te gaan om:
1. handelingen die liggen in de organisatorische dan wel
procedurele sfeer; 2. handelingen van medisch-technische
aard; en 3. handelingen die raken aan patiëntenrechten. Bij
regels die betrekking hebben op handelingen van de eerste
categorie, valt bijvoorbeeld te denken aan die welke de om -
gang met de medicijnvoorraad betreffen. Ook een pro -
tocol dat de voorwaarden stelt waaraan een waarneem -
regeling moet voldoen, valt onder deze categorie. Proto-
collen die de informatieverstrekking aan patiënten of de
dossiervoering betreffen, vallen weer onder de derde cate-
gorie. Medisch-technische regels zijn regels die explicite-
ren hoe een anamnese moet worden afgenomen, hoe de
diagnose te stellen is en welke therapie geboden is bij welke
aandoening.
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Naar maker bezien kan een protocol het voortbrengsel
zijn van een lokale organisatie. Men denke bijvoorbeeld
aan zogenaamde ‘in huis’-protocollen en aan protocollen
opgesteld door behandelteams en ziekenhuisafdelingen.
Een protocol kan ook een regionale herkomst hebben,
zoals dat van een regionaal kankercentrum. Op landelijk
niveau zijn vooral de verschillende medisch-wetenschap-
pelijke verenigingen actief. Bijzonder productief op dit
 terrein zijn de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering der geneeskunst (knmg ), het Nederlands
Huisartsen Genootschap (nhg ) en het al eerder genoem-
de cbo . Ten slotte kunnen protocollen ook op Europees
en zelfs op mondiaal niveau worden voortgebracht. De
World Medical Association (wma ), de koepel van nationale
koepelorganisaties van medici, stelt eveneens beroepsnor-
men vast.9

Bij de productie van protocollen kunnen overigens ook
externe partijen betrokken zijn. De ontwikkeling van pro-
tocollen die op doelmatigheid zijn gericht geschiedt ge -
woonlijk in samenspraak met zorgverzekeraars, be oefe na -
ren van andere beroepen in de zorg en in stel lings be sturen.
Hetzelfde geldt voor protocollen die zich op kwaliteits -
aspecten betrekken die niet onder de noemers van doel-
treffendheid en doelmatigheid te scharen zijn. Men denke
aan een aspect als patiëntgerichtheid. Ook organisaties
van patiënten en cliënten kunnen bij protocolontwikke-
ling betrokken zijn, en zijn dat ook in toenemende mate. 
En ten slotte, naar vorm bezien zijn protocollen nor-

men. Naar vorm onderscheidt men wel overlegvervangen-
de van overlegondersteunende, en adviserende van voor-
schrijvende protocollen.10 In de eerste plaats zijn en blij-
ven zij echter normen, en als norm zijn zij regel en maat.
Een protocol is een regel in die zin dat degene op wiens
handelen het protocol van toepassing is, in het protocol op
enigerlei wijze steun vindt bij het nemen van beslissingen
omtrent het handelen in bepaalde situaties, en waarvan
het opvolgen op enigerlei wijze, om enigerlei reden aanbe-
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veling verdient. Een protocol is maat of maatstaf in die zin
dat degene die het handelen van een gebruiker van een pro-
tocol als regel toetst, in het protocol op enigerlei wijze
steun vindt bij het beantwoorden van de vraag naar de
wijze waarop gehandeld had moeten worden. Die beoor-
delaar kan de gebruiker zelf zijn, maar ook een ander: zijn
collegae, het instellingsbestuur, zijn patiënten, de Inspec-
tie voor de gezondheidszorg (igz ), en – zoals gezegd – de
rechter.

de dokter en  de  overheid

Ook op het terrein van de gezondheidszorg heeft de over-
heid verantwoordelijkheden. Het recht op gezondheids-
zorg is eenerkendmensenrecht. IndeNederlandseGrond-
wet en in een aantal mensenrechtenverdragen is het recht
geformuleerd als een sociaal grondrecht, dat wil zeggen:
als een plicht voor de overheid om zich voor de realisering
van dat recht in te spannen. In de Grondwet kan dan ook
gelezen worden: ‘De overheid treft maatregelen ter bevor-
dering van de volksgezondheid’.11

Zoals in de meeste ontwikkelde landen heeft ook de
Nederlandseoverheiderniet voorgekozendegezondheids-
zorg zelf ter hand te nemen. In Nederland wordt ge zond -
heidszorg inbeginselaangebodenengefinancierddoorpri -
vate partijen. Omdat zij evenwel de verantwoordelijkheid
draagt voor de verwerkelijking van een belangrijk grond-
recht, omdat kwalitatief goede voorzieningen van ge zond -
heidszorg nu eenmaal voor iedereen toegankelijk moeten
zijn, vervult de overheid niettemin ook op dit terrein be -
lang rijke taken. Ook op het terrein van de ge zond heids -
zorg maakt de overheid wetten, voert zij deze uit, ziet zij
toe op de naleving ervan en spreekt zij recht. Toch kan
worden gezegd dat sinds het begin van de jaren negentig
van de vorige eeuw de rechtstreekse betrokkenheid van de
overheid met de sector gestaag minder geworden is. 
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Een kleine twintig jaar geleden besloot de Nederlandse
overheid het ‘veld’ (niet alleen de zorgaanbieders, maar
ook zorgverzekeraars en de georganiseerde patiëntenbe-
weging) meer verantwoordelijkheden te geven op het ter-
rein van de kwaliteitsregulering. De oude, gedetailleerde
en centralistische overheidsregulering maakte plaats voor
de sturingsvisie van de ‘geconditioneerde zelfregulering’,
waarin actoren van het maatschappelijk middenveld die
zelf hun eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen, bin-
nen kaders werden gesteld door de landelijke overheid.
Deze visie kreeg haar beslag in een omvangrijk wetge-
vingsproject. In het vorige decennium zagen de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo ),12 de
Kwaliteitswet Zorginstellingen (kzi ),13 de Wet klacht -
recht cliënten zorgsector (wkcz ),14 de Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen15 en de Wet op de beroe-
pen in de indi viduele gezondheidszorg (Wet big )16 het
licht. Gemakshalve spreekt men wel van de wetsfamilie
Kwaliteitswet. Voorwerp van regeling is steeds de kwali-
teit van de ge zondheidszorg.

De overheid als wetgever
Deze wetgeving is van enorme betekenis geweest voor de
taakvervulling van de overheid op het terrein van de
gezondheidszorg in al haar hoedanigheden. Allereerst als
wetgever. Tegenwoordig volstaat de overheid met het stel-
len van globale en open normen. Zo spreekt de wgbo als
volgt over de kwaliteit die van de prestaties van een hulp-
verlener verlangd mag worden: ‘De hulpverlener moet bij
zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in
acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de
ophemrustende verantwoordelijkheid, voortvloeiendeuit
de voor hulpverleners geldende professionele standaard’.17

Wat hierbij geldt als de professionele standaard dienen de
beroepsgroepen volgens de wetgever zelf uit te maken. Zij
vullen de norm in met hun eigen beroepsnormen, met de
in de vorige paragraaf besproken protocollen. Niet hande-
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len volgens deze protocollen, de eigen beroepsnormen
dus, betekent schending van de professionele standaard.
En hij die handelt in strijd met de eigen normen, betracht
niet de zorg van een goed hulpverlener. 
De norm van goed hulpverlenerschap heeft civielrech-

telijke betekenis. Omdat in de gezondheidszorg het
gewenste resultaat (genezing) niet gegarandeerd kan wor-
den, levert de norm geen resultaatsverbintenis maar een
inspanningsverbintenis op. Een arts schiet dus niet tekort
(in de zin van het aansprakelijkheidsrecht) wanneer hij het
gewenste resultaat niet bereikt, maar wanneer hij niet vol-
doet aan de normen van de eigen beroepsgroep. Schen-
ding van die normen is wat geldt als een medische fout, en
dat is wat de verplichting tot schadevergoeding met zich
mee kan brengen.
Tot geheel andere rechtsgevolgen leidt schending van de

eveneens open en globale tuchtnorm. Deze is te vinden in
de Wet big . ‘Degene die (…) is onderworpen aan tucht -
rechtspraak ter zake van: a. enig handelen of nalaten in strijd
met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten
ten opzichte van: – degene, met betrekking tot wiens
gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand
is ingeroepen; – degene die, in nood verkerende, bijstand
met betrekking tot zijn gezondheidstoestand be hoeft; – de
naaste betrekkingen van de onder [het vorige] bedoelde
personen; b. enig ander dan onder a bedoeld handelen of
nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een
goede uitoefening van individuele gezondheidszorg’.18 Over-
eenkomstig oudere tuchtrechtspraak spreektmenge maks -
halve nog altijd van ‘de zorgvuldigheid die van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend beroepsgenootmag worden
verwacht’.19 Ook de bepaling die de tuchtnorm bevat is
opgesteld met de bedoeling dat zij ingevuld wordt met be -
roepsnormen, dezelfde die de civielrechtelijke norm van
goed hulpverlenerschap invullen en concretiseren, de pro-
fessionele standaard dus. Schending van de professionele
standaard kan voor een arts bijgevolg tevens een tucht-
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maatregel tot gevolg hebben: van een waarschuwing, een
berisping, een geldboete, schorsing, een gedeeltelijke ont-
zegging van de bevoegdheid, tot doorhaling van de in -
schrijving uit het artsenregister.20

Tot weer andere rechtsgevolgen leidt schending van een
derde globale en open norm. De kzi eist van zorginstel-
lingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra,
etc.) dat zij verantwoorde zorg bieden. ‘Onder verantwoor-
de zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder
geval doeltreffend, doelmatig, en patiëntgericht wordt ver-
leend en die afgestemd is op de reële behoefte van de
patiënt’.21

Ook deze norm moet ‘van onderop’ worden ingevuld en
geconcretiseerd, maar ditmaal zijn het niet alleen de zorg -
aanbieders die hiervoor zorg dienen te dragen. In de de -
fini tie ligt duidelijk een taakverdeling besloten. Nadere
invulling van de norm is inderdaad ook een verantwoorde-
lijkheid van de zorgaanbieder, en van de medische be -
roepsgroep in het bijzonder, maar dan vooral waar het het
aspect van de doeltreffendheid betreft. 
De zorgverzekeraar daarentegen wordt geacht erop toe

te zien dat de zorg ook doelmatig wordt verleend. In 
zijn contracteerbeleid moet hij hieraan gestalte geven. In
Nederland financieren verzekeraars de zorg. Zij kopen
deze in ten behoeve van hun verzekerden en zullen deze
zorg liefst geleverd willen zien door doelmatig werkende
zorginstellingen. Deze zullen zij willen contracteren, in -
efficiënte organisaties bij voorkeur niet. Heeft een verze-
keraar eenmaal een zorgcontract met een zorgaanbieder,
dan zal hij erop toezien dat deze doelmatig blijft werken.
De inspanningen van de georganiseerde patiëntenbe-

weging moeten vooral uitgaan naar het aspect van de
patiëntgerichtheid. Verantwoorde zorg is zorg die het al -
gemene patiëntenperspectief verdisconteert, terwijl het
laatste element van de definitie zich richt tot zowel de indi-
viduele zorgaanbieder als de individuele zorgvrager. De
zorg moet afgestemd zijn op de reële behoefte van de
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patiënt, niet op diens subjectief ervaren behoefte (die heel
groot kan zijn), maar op de behoefte die enerzijds aan de
hand van de professionele standaard bepaalbaar is en
anderzijds – volgens de normen van diezelfde standaard –
ook bevredigd kan worden.

De overheid als bestuursorgaan
Ook in deze hoedanigheid is de overheid vanzelfsprekend
altijd aanwezig geweest op het terrein van de gezondheids-
zorg. Dat zal ook in de toekomst het geval zijn, maar het is
onmiskenbaar zo dat de overheid meer afstand genomen
heeft. En niet alleen dat, duidelijk is dat het bestuur tevens
van karakter is veranderd. Wat het laatste betreft valt niet
te loochenen dat ook in de zorg het accent is verlegd van
toezicht vooraf naar toezicht achteraf. Anders dan men
wel denkt is dat niet louter het gevolg van de stelselherzie-
ning van 2006.
Op 1 januari van dat jaar trad de roemruchte Zorgverze-

keringswet in werking.22 Met deze wet, die de oude Zie-
kenfondswet verving, werd (meer) ruimte gegeven aan
marktwerking in de zorg. Om dit mogelijk te maken moes-
ten ook de planning van het zorgaanbod en de tariefregu-
lering worden aangepast. Het oude rigide vergunningen-
stelsel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (wzv ) maak-
te plaats voor het soepeler systeem van de Wet toelating
zorginstellingen (wtz i),23 en de strakke tariefregulering
van de Wet tarieven gezondheidszorg (wtg ) moest wij-
ken voor de vrije prijsvorming waar de Wet marktorde-
ning gezondheidszorg (wmg ) in beginsel van uitgaat.24

Het oude College tarieven gezondheidszorg (in een verder
verleden Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg ge -
heten), dat in feite kartelafspraken (vaste tarieven, maxi-
mumtarieven, etc., overeengekomen door koepels van
 zorgaanbieders en -financiers) faciliteerde, verdween, de
Nederlandse Zorgautoriteit, die toe zal zien op de naleving
van het verbod op kartelafspraken, kwam. Overheidsplan-
ning vooraf verdween, zelfordening onder het toeziend
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oog van een waakzame, achteraf corrigerende marktmees-
ter kwam. 
Ofschoon men in het algemeen kan stellen dat ook in de

zorg het accent verlegd is naar het toezicht achteraf, moet
niet uit het oog worden verloren dat waar het kwaliteit van
zorg betreft, met de komst van de wetsfamilie Kwaliteits-
wet het toezicht op de naleving van normen al veel eerder
bij het veld zelf gelegd was. Zorgaanbieders – en in min -
dere mate de zorgverzekeraars en de organisaties van pa -
tiënten en cliënten – worden reeds sinds halverwege jaren
negentig verondersteld zelf toezicht te houden op de nale-
ving van (hun eigen) kwaliteitsnormen. Volgens de aan de
kzi -familie ten grondslag liggende filosofie van het ‘toe-
zicht op toezicht’ wordt de overheid geacht pas op te tre-
den wanneer het toezicht door het veld tekort schiet. De
formele toezichthouders (de Minister van vws , igz ) die-
nen slechts gebruik te maken van hun wettelijke handha-
vende bevoegdheden nadat de informele toezichthouders
(zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de patiëntenorgani -
saties) met hun feitelijke handhavende mogelijkheden te -
kort geschoten zijn. Waar het de kwaliteit van zorg betreft,
staat de overheid al geruime tijd op afstand.

De overheid als rechter 
De komst van de wetsfamilie Kwaliteitswet betekende
tweeërlei. Allereerst werd het tuchtrecht voor de gezond-
heidszorg grondig herzien. Verenigingstuchtrecht maakte
plaats voor het wettelijk tuchtrecht van de Wet big . Deze
wet voorziet in een tuchtrechtelijke procedure voor een
achttal beroepen in de zorg, waaronder dat van arts, in
twee instanties. Het tuchtrecht van de Wet big voorziet in
rechtspraak door beroepsgenoten. De gedaagde beroeps-
beoefenaar weet altijd een of meer vakgenoten tegenover
zich. 
De wkcz ten slotte completeerde het geheel van juridi-

sche mogelijkheden met wettelijk klachtrecht. Deze wet
verplicht zorgaanbieders patiënten en cliënten te wijzen
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op de mogelijkheden van behandeling van klachten door
een verplicht aanwezige, onafhankelijke klachtencommis-
sie. De klachtprocedure is een laagdrempelige voorziening
die erop gericht is problemen in de zorgverlening snel op
te lossen. Anders dan men wel denkt buigen klachtencom-
missies zich niet alleen over kleine misstanden. Zij beoor-
delen niet alleen klachten over de bejegening, ook klachten
van (zeer) complexe medische aard worden voorgelegd. In
de regel beschikken klachtencommissies daarom ook over
medische expertise.
Formeel zijn er geen belemmeringen voor cliënten en

pa tiënten om alle mogelijke procedures te doorlopen.
Eigen aan de zorg zijn het wettelijke tucht- en klachtrecht.
Maar daarnaast zijn er ook de reguliere mogelijkheden.
Wie schadevergoeding wil, kan zich tot de civiele rechter
wenden, wie daarnaast van mening is dat ook de rechtsor-
de ernstig geschokt is, kan tevens aangifte doen bij de poli-
tie. Het is maar welk oogmerk men heeft. Alle mogelijkhe-
den kunnen in beginsel tegelijkertijd worden benut. Ver-
standig is dat niet altijd. Een tuchtrechtelijk vonnis kan
immers bewijstechnisch van waarde zijn in een civiele
zaak, en een opgelegde tuchtmaatregel is voor het Open-
baar Ministerie vaak reden om niet tot strafvervolging
over te gaan.
Zoals gezegd vinden protocollen een groeiende toepas-

sing in de rechtspraak. De kzi -wetsfamilie kent open en
globale normen die weinig houvast bieden. De be roeps -
normen die daaraan invulling geven zijn concreet genoeg
om dat wel te doen. Protocollen zijn echter geen rechtsre-
gels. Zij zijn niet aan te merken als ‘besluiten inhoudende
algemeen verbindende voorschriften of schriftelijke be -
slissingen van bestuursorganen inhoudende publiekrech-
telijke rechtshandelingen’.25Rechters zijn dusniet verplicht
deze regels toe te passen, maar ze doen het wel. Omdat zij
door rechters bij hun oordeelsvorming betrokken worden,
vormen de beroepsnormen die door protocollen, richtlij-
nen, standaarden en gedragsregels worden belichaamd
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een ‘indirecte’ bron van recht. Door civiele rechters onder
andere als maatstaf voor aansprakelijkheid uit toerekenba-
re tekortkoming (wanprestatie) ter zake van de geneeskun-
dige behandeling,26 door tuchtrechters die zich gesteld
weten voor de vraag naar de schending van de tuchtnorm,
door strafrechters die de schuldvraag te beantwoorden
hebben of na moeten gaan of en in welke mate van verwijt-
baarheid sprake is.27 Bestaan er duidelijke protocollen, dan
zijn al deze vragen beduidend gemakkelijker te beant-
woorden. Rechters zijn immers geen artsen en de inscha-
keling van getuige-deskundigen kent ook nadelen. Niet
zelden zijn dat hoogleraren die gewoonlijk strengere kwa-
liteitsnormen hanteren dan de gemiddelde beroepsbeoefe-
naar. Bovendien is het gevaar reëel dat de norm waarvan
zij getuigen niet als norm bestond ten tijde van het ver-
meende foutieve handelen. Een gedaagde beroepsbeoefe-
naar loopt dan het risico door de rechter met terugwerken-
de kracht de maat te worden genomen.
De ontwikkeling van protocollen wordt door rechters

krachtig ondersteund. In het verleden hebben zij zich
meermaals uitgesproken voor de wenselijkheid van deze
ontwikkeling, vooral in situaties waarin hun afwezigheid
zich sterk deed gevoelen.28 Dat een protocol voorhanden
is, betekent echter nog niet dat een rechter dit altijd zal 
ge bruiken. Jurisprudentieonderzoek leert namelijk dat
rechters niet aan alle beroepsnormen hetzelfde gewicht
toekennen. Hoe ‘gewichtiger’ een protocol, des te waar-
schijnlijker dat de rechter het zal hanteren als maatstaf.
Een protocol kan op verschillende manieren aan gewicht
winnen. Een protocol waaraan gedegen wetenschappelijk
onderzoek vooraf is gegaan, dat evidence based is, legt veel
gewicht in de schaal. Ook het gezag van de opstellende
instantie maakt verschil. Een richtlijn van de knmg zal
eerder worden gehanteerd dan een richtlijn van – bijvoor-
beeld – de wat obscure Nederlandse Artsen Acupunctuur
Vereniging. Is een protocol met de nodige zorgvuldigheid
tot stand gekomen, dan levert dat ook gewicht op. En voor-
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al daar waar de gevolgen ernstig kunnen zijn, ziet de rech-
ter graag duidelijkheid in de normering. Kenbaarheid is
evenzeer een factor van gewicht. Aan normen die niet ken-
baar zijn, kan en mag gedrag immers niet worden afgeme-
ten. 29

Welke consequenties heeft nu het gebruik van de pro-
fessionele standaard door de rechter? Wordt de autonomie
van de dokter erdoor aangetast?

de dokter en  de  patiënt

Artsen hebben met hun patiënten een contract, de genees-
kundige behandelingsovereenkomst. De rechten en ver-
plichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zijn
geheel beschreven in de Wet op de geneeskundige behan-
delingsovereenkomst (wgbo ), te vinden in het Burgerlijk
Wetboek.30De wgbo kent uitsluitend dwingendrechtelij-
ke bepalingen, dat wil zeggen: partijen kunnen onderling
geen afspraken maken die daarmee in strijd zijn. Daaren-
boven bevat de wgbo grotendeels patiëntenrechten (zo’n
twintig in getal, en dus evenzoveel verplichtingen voor de
dokter). Dit op het eerste gezicht wat onevenwichtige
beeld wordt versterkt door het feit dat de overeenkomst
een overeenkomst van opdracht is,31 waarbij de patiënt op -
drachtgever is (met onder andere het daaraan eigen recht
van eenzijdige opzegging) en de arts opdrachtnemer. Dit
alles doet vermoeden dat in de arts-patiëntrelatie de wil
van de patiënt wet is. Niets is minder waar.
De codificering van de patiëntenrechten in de wgbo is

de typisch Nederlandse oplossing van een specifiek grond-
rechtenconflict, tussen het grondrecht op gezondheids-
zorg enerzijds en de grondrechten op lichamelijke (en
geestelijke) integriteit en eerbiediging van de persoon-
lijke levenssfeer anderzijds.32 De in de wgbo opgenomen
dwingendrechtelijke bepalingen ter zake van informed con-
sent, de informatieplicht, de therapeutische exceptie, het
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beroepsgeheim, etc. zijn legislatieve keuzes die tegen de
achtergrond van dat conflict begrepen moeten worden.
Met de inkadering van wgbo in de regelgeving inzake de
overeenkomst van opdracht bedoelde men destijds het fei-
telijke machtsoverwicht van de expert te compenseren. De
angstige en gemakkelijk te manipuleren patiënt werd op -
drachtgever, de alwetende man in de witte jas opdracht -
nemer.
De juridische relatie tussen de partijen is – formeel al -

thans – horizontaal. Daarmee is bepaald niet gezegd dat
een patiënt de arts instructies te geven heeft. De bespro-
ken open en globale normen van de kzi -wetsfamilie doen
zulks al vermoeden. Volgens de norm van verantwoorde
zorg is het de reële behoefte van de patiënt waarin de arts
te voorzien heeft, niet diens subjectieve behoefte. Daaren-
boven kan hij civielrechtelijk door de patiënt niet worden
aangesproken op het niet behalen van het resultaat dat
door de laatste zo vurig zal worden gewenst. Evenmin
levert het negeren van de subjectieve wensen van zijn
patiënt een arts een tuchtrechtelijk verwijt op, het schen-
den van de normen van zijn eigen beroepsgroep wel. De
patiënt mag van zijn dokter slechts verlangen dat hij zich
houdt aan de normen van de beroepsgroep.
Regelmatig wordt de vrees geuit dat protocollen op den

duur tot een dwingend keurslijf zullen verworden en daar-
mee de klinische autonomie zullen aantasten. Juridisch
gezien bestaat het gevaar daaruit dat de hulpverlener zich
teveel laat sturen door het protocol en te weinig door de
omstandigheden van het individuele geval. Kan nu aan een
beroepsnorm een zodanig gewicht gegeven worden dat de
rechter de klinische autonomie niet langer respecteert? Is
kookboekgeneeskunst inderdaad de uitkomst van de rech-
terlijke omgang met protocollen?
Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat er

ruimte is voor beargumenteerd afwijken. Soms is afwijken
ook geboden. De tuchtrechter heeft reeds geruime tijd
geleden vastgesteld dat het automatisch volgen van proto-
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collen artsen niet vrijwaart van aansprakelijkheid.33 De
keerzijde hiervan is dat artsen gehouden zijn afwijkingen
te motiveren. De aanwezigheid van een protocol leidt tot
een verantwoordingsplicht en waarschijnlijk is het dan zo
dat naarmate een beroepsnorm dwingender geformuleerd
is, en in de praktijk meer als vaste standaard van het hande-
len geldt, er aan de rechtvaardiging van een afwijking
zwaardere eisen gesteld worden.34

In verband met de ruimte voor afwijken is het eerder
gemaakte onderscheid naar stof, naar het soort van hande-
lingen waarop medische beroepsnormen betrekking heb-
ben, relevant. Hoewel er van het gebruik van de professio-
nele standaard als rechterlijke maatstaf waarschijnlijk wel
een bepaalde drang zal uitgaan om conform te handelen,35

kan gezegd worden dat de rechter zich tot dusverre be -
paald geen vijand heeft betoond van de klinische autono-
mie: de vrijheid van de arts ten aanzien van het materiële
technische handelen, de toepassing daarvan op de indi -
viduele patiënt en de beslissingen die in dat verband door
artsen worden genomen, en die onder meer tot uitdruk-
king komt in de vrijheid van de individuele arts ten aan-
zien van de wijze waarop hij meent een individuele patiënt
te moeten behandelen en in de keuze van de diagnostiek 
en therapeutische middelen die daarbij ter beschikking
staan.36 Getuige de overvloedige (tucht)rechtspraak ter
zake van waarnemingsregelingen en de omgang met pa -
tiëntengegevens, blijken rechters voor wat betreft hande-
lingen in de sferen van organisatie en patiëntenrechten de
individuele arts veel minder ruimte te laten. In die context
is de rechter eigenlijk in het geheel niet bereid de arts een
bijzondere positie toe te kennen.37

Met andere woorden, hebben de in protocollen vervatte
beroepsnormen een ‘administratief’ karakter, hebben zij
betrekking op organisatie, procedure en patiëntenrechten,
dan heeft de individuele arts geen autonomie. Hij heeft
deze regels van zijn beroepsgroep maar domweg te volgen.
Anders is het met medisch-technische normen gesteld.
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Daar heeft de individuele arts inderdaad de vrijheid om te
doen wat in het belang van zijn patiënt is. In de regel bete-
kent dit het volgen van het protocol, maar soms is hande-
len in strijd met dat protocol toegestaan en zelfs geboden.
Schrijft de beroepsgroep voor middel x te gebruiken ter
bestrijding van aandoening a, dan staat het de individuele
dokter nog altijd vrij om een recept voor geneesmiddel y
uit te schrijven indien een individuele patiënt allergisch
blijkt te zijn voor een bestanddeel van x. Sterker nog: vol-
gens zijn beroepsnormen zal hij zelfs verplicht zijn zo te
handelen. Afwijken van een protocol is nog niet handelen
in strijd met de professionele standaard. Afhankelijk van
de beroepsnormen kan afwijken van een protocol in be -
paalde omstandigheden juist in overeenstemming met de
standaard zijn. De beroepsgroep erkent dit en geeft indivi-
duele beroepsbeoefenaars de benodigde ruimte. Blijkens
de jurisprudentie zien rechters dat niet anders. 

de dokter en  de  zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars stellen belang in doelmatig zorgaanbod.
Blijkens de norm van verantwoorde zorg rust op hen reeds
sedert het midden van de jaren negentig de bijzondere ver-
antwoordelijkheid om toe te zien op de verwerkelijking
van dat bijzondere kwaliteitsaspect. Na de stelselwijziging
van 1 januari 2006 hebben zorgverzekeraars ook de feite-
lijke marktmacht om dit te doen. Sindsdien zijn veel artsen
bevreesd dat dit op termijn zal leiden tot aantasting van
hun autonomie. Toen zorgverzekeraar Menzis, groot in
het midden van Nederland, in delen zelfs feitelijk mono -
polist, huisartsen de mogelijkheid bood om deel te nemen
aan een bonusregeling (de module Doelmatig voorschrijven
2006) leek hun vrees te worden bewaarheid.
Ten behoeve van hun cliënten contracteren zorgverze-

keraars ook huisartsenzorg. Om op de kosten van huisart-
senzorg te kunnen besparen stelde Menzis zijn gecontrac-
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teerde huisartsen een bonus in het vooruitzicht. Diegenen
die hun patiënten de volgens Menzis meest doelmatige (en
laagstgeprijsde) cholesterolverlagende middelen en maag-
zuurremmers gingen voorschrijven, konden rekenen op
een geldbedrag, dat zij overigens slechts mochten aanwen-
den ter verbetering van de kwaliteit van hun praktijk. De
hoogte van de vergoeding werd bepaald door het percen-
tage van de patiënten aan wie de huisarts (een van) de mid-
delen zou voorschrijven. Zowel huisartsen als patiënten-
verenigingen stapten naar de rechter. De patiënten vrees-
den uiteraard dat de artsen zich bij de hulpverlening niet
langer lieten leiden door louter medische overwegingen en
het belang van de patiënt, de dokters spraken van een on -
toelaatbare inmenging in de vertrouwelijke arts-patiënt
relatie. 
De nhg -standaard Cardiovasculair risicomanagement

(van januari 2006) en de nhg -standaard Maagklachten
(vannovember 2003) lietenhuisartsendekeuze tussenver -
schillende medicijnen. Medisch-wetenschappelijk on der -
zoekhadaangetoonddatmeerderemiddelen eveneffectief
waren. Naar de kosten van de middelen had de be roeps -
organisatie niet gekeken. Menzis ging over tot de bonusre-
geling nadat gebleken was dat de fabrikanten van dure cho-
lesterolverlagers en maagzuurremmers (zogenaamde spe-
cialités) ziekenhuisapothekers met enorme kortingen tot
aankoop bewogen. Als gevolg daarvan schreven de aan die
ziekenhuizen verbonden specialisten die middelen aan
hun patiënten voor. Hadden die patiënten het ziekenhuis
eenmaal verlaten, dan bleken hun huisartsen in hun voor-
schrijfgedrag de specialisten blindelings te volgen. Van-
zelfsprekend brachten de fabrikanten buiten de zieken-
huismuren de ware, marktconforme prijzen in rekening.
Door middel van prijsdumping vergewisten de fabrikan-
ten van dure geneesmiddelen zich dus van een stevig
marktaandeel. De betrokken farmaceuten waren vanzelf-
sprekend evenmin blij met Menzis’ bonusregeling. Ook zij
stapten naar de rechter. De fabrikanten verweten de zorg-

42
Vincent Kirkels (red.), ‘Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2008 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 96.1)



verzekeraar zijn economische machtspositie te misbrui-
ken. De hoogste rechter, die de ironie van de kwestie nau-
welijks kan zijn ontgaan, stelde hen in het ongelijk.38

De bonusregeling van Menzis bedoelde het voorschrijf-
gedrag van de huisartsen te rationaliseren. En de rechter
had met deze handelwijze geen enkele moeite. De me -
disch-professionele vrijheid werd gerespecteerd, zo rede-
neerde hij, omdat de beroepsgroep in alle vrijheid de effec-
tiviteit van de verschillende middelen had kunnen bepalen.
Diezelfde beroepsgroep liet bovendien aan de individuele
beroepsgenoot de vrije keuze tussen deze middelen. De
klinische autonomie werd geen geweld aangedaan omdat
Menzis slechts de keuze voor de goedkoopste middelen uit
de lijst van door de beroepsgroep zelf als effectief aange-
merkte en aanbevolen middelen stimuleerde. Menzis ver-
plichtte niet tot een keuze, en al helemaal niet voor een
middel dat niet door de nhg werd aanbevolen. De indivi-
duele huisarts had nog steeds alle vrijheid om in het belang
van individuele patiënten van de regeling af te wijken.39

De rechter had uiteraard gelijk. Niet alleen vertoonde
Menzis het gedrag dat van zorgverzekeraars in het nieuwe
stelsel wordt gewenst, de autonomie van de dokter werd
bovendien op geen enkele wijze aangetast. Veel artsen
zagen het Menzis-arrest als het begin van het einde van
hun autonomie, maar feitelijk deed de rechter niet meer
dan duidelijk maken waarom autonomie gegeven is. De
beroepsgroep komt autonomie toe omwille van de kwali-
teit van de gezondheidszorg, en omwille van de doel-
treffendheid in het bijzonder. De aandacht van de beroeps-
groep dient primair uit te gaan naar dat kwaliteitsaspect.
De individuele hulpverlener is autonomie gegeven om
zorg op maat te kunnen leveren. 
Verliest de groep echter uit het oog waarom zij autono-

mie heeft, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor
de individuele beroepsbeoefenaar. 
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de dokter en  het  instell ingsbestuur

Artsen zijn in de regel niet in loondienst werkzaam.
‘Werknemers zijn verplicht zich te houden aan de voor-
schriften omtrent het verrichten van de arbeid (…) door of
namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen
verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al
dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.’40

Omdat artsen in de regel geen werknemer zijn, hebben zij
geen werkgevers die hen vertellen hoe ze hun werk moeten
doen. De overheid, de patiënt en de zorgverzekeraar kun-
nen dat niet, het instellingsbestuur kan het evenmin. Zelfs
artsen die wel op basis van een arbeidsovereenkomst bij
een instelling werkzaam zijn, zoals medisch specialisten
verbonden aan academische centra, hebben geen werkge-
ver die deze zeggenschap over hen heeft. Hun rechtsposi-
tie is identiek aan die van hen die werkzaam zijn op basis
van een zogenaamde toelatingsovereenkomst.
Artsen die op basis van een dergelijke overeenkomst

aan een ziekenhuis zijn verbonden, zijn vrijgevestigde
ondernemers die afspraken hebben met een ziekenhuis om
daar met gebruikmaking van faciliteiten en personeel
werkzaam te zijn. De zeggenschap van het instellingsbe-
stuur strekt zich uit tot werktijden, ruimte en outillage,
personeel, declareren, etc. Waar het gaat om het vakmatige
handelen, kan het slechts eisen dat de toegelaten specialist
zich conformeert aan de eigen professionele standaard.
Daar is de laatste uitsluitend onderworpen aan de normen
van de eigen groep, en daarbinnen geniet hij klinische
autonomie. 
Van instellingsbesturen heeft de arts geen aantasting

van deze autonomie te vrezen zolang zijn beroepsgroep
maar op de juiste wijze omgaat met de haar gegeven auto-
nomie. 
Illustratief in dit verband is de weinig bekende casus van

de weigerachtige consultatiebureauarts. In 1995 overwoog
de kantonrechter te Schiedam de arbeidsovereenkomst
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tussen een stichting voor thuiszorg en een cb-arts te ont-
binden, indien de laatste niet bereid was een in een proto-
col vastgelegde werkwijze alsnog te aanvaarden.41 Uitein-
delijk oordeelde de rechter dat er sprake was van een rede-
lijke opdracht, waarmee hij de klinische autonomie van de
cb -arts uiteindelijk niet respecteerde. De rechter kwa li -
ficeerde het negeren door de arts van een door haar werk-
gever opgelegd protocol als werkweigering. 
Dit protocol droeg cb -artsen op niet alleen de be -

voegdheid om een aantal vaccinaties uit het rijksvaccina-
tieprogramma voor baby’s maar ook de bevoegdheid in -
zake (contra)indicatiestelling, te delegeren aan wijk ver -
pleeg kundigen. Het betrof zowel delegaties op korte als 
op langere termijn, namelijk enkele maanden. De artsen
moesten hierbij afgaan op door de instelling vervaardigde
bekwaamheidsverklaringen. Aanvankelijk weigerden alle
cb -artsen mee te werken aan het door de Landelijke Ver-
eniging voor Thuiszorg ontwikkelde protocol.
De later ontslagen cb -arts voerde als inhoudelijk be -

zwaar aan dat het aan de individuele arts zelf is om vanuit
diens medisch-professionele overwegingen bepaalde han-
delingen te delegeren. Bij delegatie op termijn wordt niet
alleen de voorbehouden handeling (i.c. de injectie) gedele-
geerd, maar wordt ook de beoordeling van de zuigeling
voorafgaand aan de vaccinatie aan de verpleegkundige
gedelegeerd. Het stellen van (contra)indicaties is de ver-
antwoordelijkheid van de arts, zo betoogde de cb -arts, en
behoort dan ook de taak van de arts te blijven. De ver-
pleegkundige is hiertoe niet opgeleid. Bovendien, zo voeg-
de zij toe, worden de artsen gedwongen om af te gaan op
bekwaamheidsverklaringen. De arts is echter niet altijd
overtuigd van de bekwaamheid van alle verpleegkundigen
daar waar het gaat om de beoordeling van de zuigeling.
Artsen mogen niet verplicht worden tot het nemen van
verantwoordelijkheid voor delegatie van voorbehouden
handelingen als zij daar beroepsmatig niet achter staan en
juridisch weliswaar niet op de uitvoering, maar wel op de
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delegatie van de voorbehouden handeling kunnen worden
aangesproken. 
Nu de werkgever het delegeren van bepaalde – volgens

de betreffende cb -arts tot het autonome professionele
domein van de arts behorende – delen oplegt, was in haar
ogen sprake van een inbreuk op haar autonomie. De rech-
ter beoordeelde echter de opdracht aan de cb -arts als
‘naar objectieve maatstaven redelijk’ en concludeerde ver-
volgens dat de ‘persoonlijke opvattingen van de arts om -
trent de professionele autonomie daaraan in arbeidsrech-
telijke zin – in beginsel – ondergeschikt zijn’.
Een vreemde en zeldzame uitspraak, die spijtig genoeg

om technische redenen niet door een hogere rechter kon
worden getoetst. Het is evenwel zeer de vraag wie hier nu
de individuele beroepsbeoefenaar in de kou liet staan. De
kantonrechter wees erop dat het protocol was opgesteld
‘in samenspraak tussen cb -artsen en verpleegkundigen’.
Voorts stelde hij vast dat ‘bij de totstandkoming van het
protocol geen sprake was geweest van een onevenredige
vertegenwoordiging van cb -artsen in de desbetreffende
werkgroep’ en nam hij vervolgens aan dat ‘in het protocol
de opvattingen van (de meerderheid) van de cb -artsen
verwerkt zijn’. 
Kortom, de wijze van totstandkoming van het protocol

was voor de rechter reden genoeg om aan te nemen dat het
in casu ging om handelingen waarvan de beroepsgroep
zelf vond dat de beslissing ter zake van delegatie niet door
individuele cb -artsen hoeft te worden genomen. Waren
de cb -artsen een andere mening toegedaan, dan zouden
de genoemde verrichtingen toch niet tot voorwerp van
algemene werkafspraken met verpleegkundigen zijn ge -
maakt?! Nu de beroepsgroep zelf kennelijk de organisato-
rische voordelen zwaarder liet wegen dan de gevaren van
ondeskundig handelen, en vervolgens een ‘administratief’
protocol deed uitgaan, was er voor de kantonrechter geen
enkele reden om de individuele cb -arts in casu een bijzon-
dere positie toe te kennen. 
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Met andere woorden, slechts wanneer de klinische
autonomie niet langer de bescherming geniet van de eigen
beroepsgroep, bijvoorbeeld doordat zij – zoals in de Schie-
damse zaak – aan doeltreffendheid minder belang hecht
dan aan doelmatigheid, pas dan wordt de dreiging van aan-
tasting reëel. De individuele arts houdt dan als het ware
ineens op professional te zijn. 

slotsom

Professionals onderscheiden zich van andere beroepsbe-
oefenaren door autonomie. Wezenlijk aan autonomie is
zelfwetgeving. Geen zelfwetgeving, geen autonomie; geen
autonomie, geen professionaliteit in eigenlijke zin. 
Artsen stellen zichzelf de wet: de professionele stan-

daard. De ‘bevoegdheid’ op basis van welke het stellen van
deze algemene wet geschiedt, wordt medisch-professione-
le autonomie genoemd. Deze autonomie krijgt van de
Nederlandse overheid (als wetgever, bestuur en rechter)
ruim baan. De professionele standaard richt zich tot de
individuele arts en dient te worden gevolgd bij het verlenen
van zorg aan de individuele patiënt. De bevoegdheid van
de individuele arts om – juist in het belang van die patiënt –
zelf te beslissen om een beroepsnorm al dan niet te volgen,
wordt klinische autonomie genoemd. Regelgeving en
jurisprudentie blijken ook deze autonomie te waarborgen
jegens de partijen met wie de individuele arts pleegt te ver-
keren: de patiënt, de zorgverzekeraar, het instellingsbe-
stuur. 
Staat de autonomie van de dokter onder druk? De auto-

nomie van de dokter is uitsluitend gegeven omwille van 
de kwaliteit van de zorgverlening. In beide betekenissen 
is deze autonomie volstrekt doelgebonden. Medische be -
roep sbeoefenaren mogen dat nooit uit het oog verliezen.
De Menzis-zaak laat zien dat ook artsen zich in dit opzicht
kunnen vergissen. Ten onrechte meenden zij dat de zorg-
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verzekeraar met zijn bonus de vrijheid van de individuele
arts aantastte. De verlokkingen van de bonus zouden lei-
den tot relativering van het patiëntenbelang, zo werd
gezegd, met verlies van kwaliteit van zorg en uiteindelijk
ook ondermijning van het vertrouwen van de burger in de
arts als kwalijke gevolgen. 
Het is echter zeer de vraag of dit gevolgen zouden zijn

van het initiatief van de zorgverzekeraar. De beroepsgroep
zelf heeft in alle vrijheid medisch-wetenschappelijk onder-
zoek kunnen doen naar de doeltreffendheid van de ver-
schillende alternatieven. De beroepsgroep zelf heeft de
individuele beroepsbeoefenaar ook de vrijheid gelaten om
ten behoeve van de individuele patiënt uit de lijst even
effectief gebleken alternatieven een keuze te maken. Men-
zis ontwikkelde de regeling na de vaststelling dat het voor
artsen kennelijk niet vanzelfsprekend is om te kiezen voor
het laagstgeprijsde middel. Maar waarom zou een arts die
voor een individuele patiënt de keuze heeft uit meerdere,
even effectieve middelen nu niet kiezen voor het laagstge-
prijsde medicijn?! Wat ondermijnt het vertrouwen nu wer-
kelijk? Van welke kant dreigen de gevaren voor de klinische
autonomie nu echt? Is dat het initiatief van de zorgverzeke-
raar of is het de beroepsgroep die weliswaar inziet dat de
aandacht primair dient uit te gaan naar het kwaliteitsas-
pect van de doeltreffendheid maar weigert in te zien dat
andere kwaliteitsaspecten er óók toe doen, zij het dan in
mindere mate?! De Menzis-zaak toont ons de werkelijke
vijand van de klinische autonomie. Dat is niet zozeer de
financieel machtige zorgverzekeraar als wel de onwetende
individuele beroepsbeoefenaar, de onverschillige hulpver-
lener, de gemakzuchtige medicus, de arts die gevoelig is
gebleken voor de gunsten van een farmaceut… 
De zaak van de weigerachtige cb -arts laat ons weer wat

anders zien. Weer komt – bij nader inzien – de werkelijke
dreiging niet van buitenaf maar van binnenuit. Niet de
werkgever en niet de rechter tastten de autonomie van de
individuele beroepsbeoefenaar aan, maar haar eigen be -
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roepsgroep ontnam haar haar individuele vrijheid. De
beroepsgenoten lieten haar in de steek doordat zij het pri-
maire kwaliteitsaspect, dat van de doeltreffendheid, al dan
niet bewust prijsgaven ten behoeve van het secundaire
aspect van de doelmatigheid. Maakt de beroepsgroep die
keuze zelf, stelt zijzelf doelmatigheid boven doeltreffend-
heid, dan kunnen instellingsbesturen en rechters niet
anders dan die keuze respecteren... 
De autonomie van de dokter is doelgebonden. Liggend

in elkaars verlengde staan beide vormen van autonomie
ten dienste van het objectieve medische belang van de indi-
viduele patiënt. Doeltreffendheid staat daarbij onmisken-
baar voorop, waarmee niet gezegd is dat doeltreffendheid
het enige kwaliteitsaspect is waarop het handelen gericht
moet zijn. Verliest de medische beroepsgroep dit uit het
oog, om wat voor een reden dan ook, dan blijkt de grootste
bedreiging voor de vrijheid van de individuele beroepsbe-
oefenaar om het beste voor zijn patiënt te doen, te worden
gevormd door de eigen beroepsgenoten. Heeft de be -
roepsgroep evenwel het juiste besef van doel en verhou-
dingen, en zorgt zij er ook voor dat de buitenwacht geen
redenen heeft om hieraan te twijfelen – niet onbelangrijk!
– dan is zij nog steeds de best mogelijke hoeder van haar
eigen professionaliteit.42
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