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Woord vooraf

Het initiatief tot het schrijven van dit boek is
voortgekomen uit het onderwijs in het gezondheidsrecht aan studenten geneeskunde. Hoewel
het gezondheidsrecht, althans een aantal belangrijke onderdelen daarvan, behoort tot de verplichte stof voor het artsexamen, bestond er nog geen
boek gezondheidsrecht voor geneeskundestudenten. In dit boek wordt geprobeerd, uitgaande van
de eindtermen gezondheidsrecht zoals die zijn
geformuleerd in het Raamplan 2001,1 het gezondheidsrecht te presenteren en te expliciteren op een
wijze die (aankomende) artsen voldoende kennis
aanreikt en tevens overtuigt van de noodzaak en
aantrekkelijkheid van het vak. Behalve door het
aanreiken van theoretische kennis wordt, waar
mogelijk, de verbinding met de praktijk gelegd
door bespreking van casuïstiek. Ook zal op diverse
plaatsen in het boek de relatie tussen het gezondheidsrecht en de ethiek van de gezondheidszorg
aan de orde komen.1
Er zijn verschillende boeken op het terrein van het
gezondheidsrecht, elk met hun eigen focus en hun
eigen verdiensten. Twee ervan verdienen het met
name te worden genoemd, omdat zij de auteurs
van dit boek dikwijls tot steun en vraagbaak zijn
geweest. In de eerste plaats zij genoemd het tweedelige Handboek Gezondheidsrecht van H.J.J. Leenen,
waarvan de vierde druk (mede) werd bewerkt door
J.K.M. Gevers (Deel I, 2000; Deel II, 2002). Het
Handboek Gezondheidsrecht is echter niet toegesneden
op het kennisniveau en de wetenschappelijke orientatie van studenten geneeskunde. Dat geldt in
nog sterker mate voor Gezondheidsrecht: Tekst & Commentaar, waarvan in 2004 de tweede druk verscheen
onder redactie van B. Sluijters, et al.
De context waarin dit boek is ontstaan, maakt het
begrijpelijk dat voor zover het hulpverlenersperspectief aan de orde is, het doorgaans gaat over het
perspectief van de arts. Naast deze feitelijke achtergrond was er bovendien nauwelijks aan te ontkomen dat zowel in het wetenschappelijke discours
als in de publieke beeldvorming het meestal de arts

is die als paradigmatische hulpverlener de toon zet.
Het boek is echter ook goed bruikbaar buiten de
speciﬁeke context van de opleiding tot arts.
In dit boek zal in verschillende hoofdstukken
worden verwezen naar een voor artsen in relatie
tot hun patiënten belangrijke wettelijke regeling:
de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek (BW). In de praktijk wordt deze regeling
vaak aangeduid met de afkorting WGBO (Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook
de auteurs van dit boek zullen regelmatig van deze
afkorting gebruikmaken. De volledige tekst van de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
is als bijlage achterin dit boek opgenomen.
De auteurs van dit boek zijn (c.q. waren) allen
op enigerlei wijze verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en/of de Universiteit
Leiden. Dat betekent niet dat is gekozen voor een
bepaalde gezondheidsrechtelijke of medischonderwijskundige richting, het impliceert wel een
gedeelde academische context en voor de meeste
auteurs betrokkenheid bij de dagelijkse praktijk
van een universitair medisch centrum.
Wij hopen dat het boek zijn weg zal vinden in
de Nederlandse artsopleidingen en mogelijk ver
daarbuiten. Suggesties voor verbeteringen zijn van
harte welkom.
De tekst is op 1 januari 2006 afgesloten, uitgezonderd enkele verspreide actualiseringen.
D.P. Engberts
L.E. Kalkman-Bogerd
Leiden, januari 2006

1

Metz JCM, Verbeek-Weel AMM, Huisjes HJ (red). Raamplan
2001 artsopleiding. Bijgestelde eindtermen van de artsopleiding. Den Haag: VSNU; 2001.

Woord vooraf bij de tweede druk

In de afgelopen jaren is gebleken dat dit boek in een
kennelijke behoefte voorziet. Die omstandigheid
alsmede de constructieve commentaren en suggesties die wij hebben ontvangen, hebben ons ertoe
gestimuleerd nu een tweede, geactualiseerde druk
te laten verschijnen. Uiteraard is geprobeerd waar
mogelijk de actuele stand van zaken te schetsen
met betrekking tot de wet- en regelgeving. Ook de
verwijzingen naar jurisprudentie zijn gedeeltelijk
geactualiseerd. Daarnaast had de vormgeving de
aandacht; op meerdere plaatsen is gestreefd naar
een nog aansprekender bladspiegel en typograﬁe.
De hoofdstukindeling is grotendeels dezelfde
gebleven, zij het dat enige herschikking plaatsvond
tussen de hoofdstukken 10, 11 en 12. Zo is het onderwerp kwaliteit van zorg ondergebracht in hoofdstuk 11 (Beroepenwetgeving en kwaliteitsbeleid) en
is de organisatie, structuur en ﬁnanciering van de
gezondheidszorg in hoofdstuk 12 (Het stelsel van
gezondheidszorg) uitgebreider besproken dan in de
eerste druk. In het hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek (hoofdstuk 9) wordt aandacht besteed aan proefdieronderzoek. Verder is een hoofdstuk 13 toegevoegd, handelend over de verhouding
van het gezondheidsrecht tot de biomedische
ethiek. Hoewel een nieuwe versie van het Raamplan
artsopleiding in voorbereiding is, was de deﬁnitieve
tekst daarvan bij de voorbereiding van deze tweede
druk nog niet beschikbaar. Kennisneming van de
niet-ofﬁciële, voorbereidende documenten wettigt
evenwel het vermoeden dat de eisen met betrekking tot de kennis van het gezondheidsrecht niet
ingrijpend zullen veranderen.
De toonaangevende werken op het gebied van het
gezondheidsrecht, die ook in deze druk de auteurs
dikwijls tot steun zijn geweest, zijn recentelijk
eveneens geactualiseerd. Van Deel I van het Handboek Gezondheidsrecht verscheen in 2007 een vijfde
druk van de hand van H.J.J.Leenen, J.K.M. Gevers

en J. Legemaate. In 2008 volgde de vijfde druk van
Deel II door H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute en W.R. Kastelein. Eveneens in 2008 verscheen de derde druk
van Gezondheidsrecht: Tekst & Commentaar, onder
redactie van B. Sluijters et al.
Bij het schrijven van het boek is geregeld gebruikgemaakt van internetbronnen. Vaak worden deze
bij de literatuur van het betreffende hoofdstuk
genoemd. Twee bronnen die bij het schrijven van
alle hoofdstukken geraadpleegd zijn en ook voor
de gebruikers van het boek nuttig kunnen zijn,
noemen wij hier: www.overheid.nl (wetten) en
www.rechtspraak.nl (rechtspraak).
Enkele auteurs die een bijdrage leverden aan de
vorige druk, veranderden van werkkring. Daardoor
kwamen zij niet alleen geograﬁsch op afstand van
het universitair medisch centrum waar het initiatief tot dit boek ontstond, maar – belangrijker
nog – verwijderden zij zich ook van het aandachtsgebied waarover zij eerder publiceerden. Gelukkig
was het niet moeilijk om met ieders instemming
adequate vervangers bij het project te betrekken.
Wij hopen dat ook deze tweede druk zijn weg zal
vinden aan de Nederlandse artsopleidingen en de
overige opleidingen tot professionele hulpverlener
in de gezondheidszorg. En uiteraard hopen wij dat
het ook de beroepsbeoefenaren zal bereiken die
hun opleiding al eerder afsloten. Suggesties voor
verdere verbetering van dit boek blijven van harte
welkom.
De tekst is op 1 februari 2009 afgesloten met uitzondering van een enkele latere actualisering.
D.P. Engberts
L.E. Kalkman-Bogerd
Leiden, februari 2009
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