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1. Inleiding 

 

De Britse wereld was op 28 augustus 2014 in de ban van de vermissing van Ashya King, een 

jongen van vijf met een hersentumor. Er ontstond een internationale zoektocht toen bekend werd 

gemaakt dat de ouders Ashya hem uit het Southampton General Hospital hadden gehaald. Wat 

bleek, de ouders van Ashya waren het niet eens met de beslissing van het ziekenhuis met 

betrekking tot de behandeling van de hersentumor van hun zoon. Zij waren van mening dat de 

zogenoemde Proton Beam Therapy1 beter zou zijn voor hun kind. Het Southampton General 

Hospital was echter van mening dat een dergelijke therapie, die tot noch toe slechts werd gebruikt 

bij bepaalde vormen van kanker, niet tot een ander resultaat zal leiden dan de conventionele 

radiotherapie.2 

De kern waar het hier om gaat is het beginsel van zelfbeschikking. Mensen moeten zelf vorm 

kunnen geven aan hun leven. De ouders van Ashya hebben op grond van dit fundamentele recht 

de mogelijkheid een behandeling te weigeren nu zij geloven dat een andere behandeling beter zal 

zijn. Zij eisen een Proton Beam Therapy. Een techniek die meer kost dan conventionele 

radiotherapie.  

Waar ligt nu de grens tussen zelfbeschikking en toenemende medische mogelijkheden? In deze 

paper wordt hierop ingegaan. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat zelfbeschikking in het 

gezondheidsrecht inhoudt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een verband gemaakt met de 

medisch-technologische ontwikkeling, om daarna te verdiepen in de bedreigingen voor 

zelfbeschikking. Tot slot worden enkele aanbevelingen  gegeven.  

 

2. Het beginsel van individuele zelfbeschikking 

 

2.1 Inleiding 

 

Zelfbeschikking is een belangrijk begrip in het recht en de ethiek. 3  Zelfbeschikking is een 

fundamenteel beginsel inhoudende dat een ieder zelf vorm moet kunnen geven aan zijn leven, zo 

ook over de zorg die hen aangaat.  

Het beschermen en bevorderen van zelfbeschikking in de zorg speelt een grote rol in het 

overheidsbeleid. 4  In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II wordt gewezen op de 

voortschrijdende mogelijkheden in de zorg, het toenemende zelfbewustzijn bij burgers en de 

definiëring van nieuwe ziekten, die leiden tot nieuwe medisch-ethische vragen.5 Om deze vragen 

                                                           
1 Proton Beam Therapy, ook wel protonentherapie, is een nieuwe experimentele techniek, zijnde een extreme 

vorm van radiotherapie waarbij kwaadaardige tumoren in het lichaam met behulp van ioniserende straling 
bestreden wordt. 
2 www.bbc.com, search Ashya King.  
3 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013, p. 9. 
4 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013, p. 9. 
5 M. Rutte, D.M. Samson, ‘Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD-PvdA’, 12 oktober 2012, p. 29.  
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op zorgvuldig te kunnen beantwoorden is een brede maatschappelijke discussie nodig, waarbij 

geldt:  

 

“(…) het beginsel van zelfbeschikking, altijd in samenhang met menselijke waardigheid, goede 

zorg en beschermwaardigheid van het leven.”6 

 

Zelfbeschikking is dus de normatieve alfa en omega van de gezondheidszorg, als leidraad voor 

het beslechten van maatschappelijke dilemma’s binnen de gezondheidszorg.  

 

2.2 Zelfbeschikking: bronnen van het gezondheidsrecht 

 

In het gezondheidsrecht wordt algemeen aanvaard dat het recht van individuele zelfbeschikking 

de pijler is van het vakgebied.7 De theoreticus van het Nederlandse gezondheidsrecht H.J.J. 

Leenen spreekt over zelfbeschikking als de normatieve grondslag van de gezondheidszorg. 

Opmerkelijk is dat ondanks de vele bronnen van het gezondheidsrecht deze pijler niet expliciet is 

verankert in Nederlandse wetgeving. Doorgaans wordt zelfbeschikking ontleent aan fundamentele 

mensenrechten. Leenen benadrukt dat zelfbeschikking als recht de mens toekomt als mens. Het 

is oorspronkelijk, waardoor het niet van de staat of de gemeenschap is afgeleidt. Weliswaar vinden 

we het zelfbeschikkingsrecht niet expliciet terug in Nederlandse wetgeving, het doortrekt de 

rechtsvorming en vindt onder andere (gedeeltelijke) uitwerking in de Grondwet.8 

 

Het beginsel van zelfbeschikking heeft echter wel een juridische uitwerking gekregen in 

verschillende wetten binnen het gezondheidsrecht.9  Belangrijk zijn de wetsbepalingen over de 

overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 BW), de Wet op de 

orgaandonatie en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Door een stelsel van 

verplichtingen inzake het verschaffen van informatie, en het vereiste dat de patiënt zijn 

voorafgaande toestemming moet geven voor een behandeling, wordt vormgegeven aan het 

beginsel van zelfbeschikking. Dit wordt ook wel informed consent genoemd. Daarnaast lijkt 

zelfbeschikking een ontwikkeling door te maken van beginsel naar recht. In een aantal uitspraken 

heeft de Hoge Raad expliciet gesproken over het risico dat een patiënt niet op de door hem 

                                                           
6 M. Rutte, D.M. Samson, ‘Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD-PvdA’, 12 oktober 2012, p. 23. 
7 M.A.J.M. Buijsen, ‘Theorie en politiek in het gezondheidsrecht’, Pro Vita Humana (jaargang 18) 2011, afl. 1, p. 
2.  
8 Zie artikel 11 Grondwet. 
9 H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers en J. Legemaate, Handboek gezondheidsrecht. Deel I: Rechten van mensen in 

de gezondheidszorg, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum  2007, p. 39. 
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gewenste wijze van zijn zelfbeschikkingsrecht gebruik kan maken.10 Tenslotte heeft het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in 2007 het recht op zelfbeschikking erkend.11 

 

2.3 Zelfbeschikking: een beginsel in ontwikkeling 

 

De laatste decennia heeft het beginsel van zelfbeschikking een grote ontwikkeling doorgemaakt. 

Vroeger (tot 1970) bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt en was de patiënt niet betrokken 

bij de besluitvorming. Vanaf 1980 ontstond hierin een verandering nu zelfbeschikking meer op de 

voorgrond kwam te staan. Er werd over het begrip gesproken in termen van keuzevrijheid en werd 

gezien als zelfbepaling zonder externe bemoeienissen en zonder verdere criteria voor de keuzen 

van de patiënt. 12 Uiteindelijk werd het begrip zelfbeschikking vanaf ongeveer 1990 als vorm van 

zelfontplooiing en gezamenlijk beslissen van arts met patiënt beschouwd.  

 

2.4 Zelfbeschikking: grenzen 

 

Het recht op zelfbeschikking is niet onbegrensd. Of mensen gebruik willen en kunnen maken van 

het recht op zelfbeschikking wordt bepaald door de individuele wensen, contextuele factoren en 

het belang dat toekomt aan andere belangen en rechten.13 Binnen het gezondheidsrecht en de 

gezondheidsethiek wordt geen absolute betekenis toegekend aan de eisen van zelfbeschikking. 

Het gezondheidsrecht benadrukt ook de eisen van het goed hulpverlenerschap en van het bieden 

van verantwoorde zorg.14 

Een voorbeeld waar het beperken van zelfbeschikking duidelijk speelt is de psychiatrie.  Hier wordt 

zelfbeschikking begrensd door wettelijke dwangtoepassing.15 Binnen deze sector gaat het om 

mensen met een ernstige psychiatrische problematiek die hulp nodig hebben, maar deze hulp niet 

willen, kunnen of durven vragen. Een soortgelijke begrenzing speelt in het geval van de 

zogenaamde therapeutische exceptie.16 De eis van goed hulpverlenerschap brengt met zich mee 

dat de patiënt informatie wordt onthouden. Zelfbeschikking wordt begrensd om het nadeel bij de 

persoon zelf te voorkomen.  

Tenslotte wordt zelfbeschikking beperkt door het hoger gelegen beginsel van menselijke 

waardigheid en beschermwaardigheid van het leven. Hierdoor worden grenzen gesteld aan 

                                                           
10 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737 en HR 23 november 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AD3963. 

Meer recent HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4858 (Millecam), waarbij Millecam door de 
behandelendarts niet adequaat is gestimuleerd het haar toekomende zelfbeschikkingsrecht op de juiste wijze uit 
te oefenen waardoor met name palliatieve zorg niet is verleend. 
11 EHRM 20 maart 2007, 5410/03, NJCM Bulletin 2007, m.nt. A.C. Hendriks (Tysiac tegen Polen). 
12 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013, p. 43.  
13 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013, p. 19. 
14 Zie artikel 7:453 BW voor goed hulpverlenerschap, artikel 40 Wet BIG en artikel 2 KWZ voor verantwoorde 

zorg. 
15 Zie artikel 34a – p Wet BOPZ. 
16 Zie artikel 7:448 lid 3 BW. 
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kunstmatige voortplanting, gentherapie, kloneren en stamcelonderzoek. Het verbod op financieel 

voordeel met betrekking tot (bestanddelen van) het menselijk lichaam kan niet worden opgeheven 

met een beroep op zelfbeschikking.17 

 

2.5 Zelfbeschikking: een begrip met verschillende dimensies 

 

In de juridische en ethische literatuur, en in de rechtspraak en wetgeving wordt op uiteenlopende 

wijzen omgegaan met het begrip zelfbeschikking. Ook wat betreft terminologie is sprake van 

verschillende noties van zelfbeschikking. Benoemd worden onder andere de termen individuele 

zelfbeschikking, autonomie en persoonlijke autonomie, en zelfbeschikking als beginsel en als 

recht. Naast de term ‘zelfbeschikking’, wordt in onder andere het rapport Thematische 

wetsevaluatie, zelfbeschikking in de zorg 18 , ingegaan op zelfbeschikking als begrip met 

verschillende dimensies.  

 

2.5.1. Zelfbeschikking als zelfontplooiing 

 

Als reactie op de machtige positie van de arts in de patiënt-arts relatie is zelfbeschikking ontstaan 

als zelfontplooiing van de patiënt. De eigen waarden en wensen van de patiënt staan centraal. 

Zelfbeschikking als ontplooiing impliceert een opvatting van autonomie als ‘vrijheid tot’. 19  In 

tegenstelling tot zelfbeschikking als keuzevrijheid (zie hierna) ligt de nadruk op een breder proces 

van vormgeven aan het eigen leven. De patiënt moet door middel van kritische reflectie zijn keuzen  

plaatsen in het kader van een samenhangend geheel van waarden, gebaseerd op kritische 

reflectie. 20  De wetsbepalingen inzake informatieverschaffing 21  en vereiste toestemming 22 

ondersteunen deze zelfontplooiing. 

 

2.5.2. Zelfbeschikking als keuzevrijheid 

 

Misschien de meest belangrijke dimensie is die van zelfbeschikking als keuzevrijheid. Hierbij gaat 

het om het kunnen nemen van een weloverwogen beslissing. Om vrij te kunnen kiezen moeten 

mensen over relevante informatie beschikken. Deze informatie moet voldoende en toegankelijk 

zijn waardoor de persoon een door hemzelf gedragen beslissing kan nemen. Dit vereist het kunnen 

begrijpen van de informatie en deze kunnen overdenken, om vervolgens te kunnen kiezen. Het 

gaat erom de situatie naar eigen inzicht in te kunnen richten.  

                                                           
17 A.C. Hendriks e.a., ‘Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien’, Tijdschrift voor 

Gezondheidsrecht (jaargang 32) 2008, afl. 1, p. 9-11. 
18 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013. 
19 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013, p. 29. 
20 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw juni 2013, p. 29. 
21 Zie artikel 7:448 BW. 
22 Zie artikel 7:450 BW. 
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2.5.3. Zelfbeschikking als afweerrecht 

 

De sterkste dimensie van zelfbeschikking is de dimensie van zelfbeschikking als afweerrecht. Het 

zelf kunnen beslissen door de patiënt staat voorop. Deze dimensie speelt een primaire rol met het 

oog op het verschil in machtsverhouding tussen arts en patiënt. Zelfbeschikking als afweerrecht 

geeft de mogelijkheid om behandelingen te mogen weigeren.23 

 

3. De medisch-technologische ontwikkeling  

 

3.1 The sky is the limit 

 

De opkomst van steeds vernieuwde medische technieken zorgt ervoor dat meer (alternatieve) 

mogelijkheden binnen de geneeskunde kunnen worden aangeboden, waardoor de vraag rijst wat 

dit betekent voor de zelfbeschikking van de patiënt. Een aantal ontwikkelingen is de moeite waard 

te vermelden.  

Genomics (ook wel genetica) is de wetenschap van onderzoek naar erfelijkheid en genen. Analyse 

van chromosomen, gentherapie waarbij genetisch materiaal in een cel wordt geïntroduceerd om 

een ziekte te bestrijden, en de opkomst van de farmacogenetica waarbij medicijngebruik wordt 

afgestemd op de genetische constitutie van een patiënt, zijn enkele voorbeelden die grenzen 

verleggen. 24  Ook van belang is de vervangingsgeneeskunde (orgaantransplantatie,  

xenotransplantatie en kunstorganen).  Deze wetenschap is gericht op het overbrengen van een 

gezond menselijk of dierlijk orgaan naar een ander mens (of dier) ter genezing van een ziek orgaan 

van deze persoon. Op dit moment is het niet mogelijk om xenotransplantatie toe te passen, maar 

door de ontwikkeling van moleculaire genetica kan in de toekomst niets worden uitgesloten.  

 

De medische ontwikkelingen gaan door. The sky is the limit, en de mens stopt niet totdat deze is 

bereikt. Maar er is een keerzijde. Zorg is duur. Nederland geeft ieder jaar opnieuw meer geld uit 

aan zorg, en verwacht wordt dat deze uitgaven de komende jaren zullen blijven groeien.25   De 

stijging van de zorgkosten komt voornamelijk door nieuwe medische mogelijkheden en doordat 

mensen steeds ouder worden.26  

Naast zelfbeschikking zijn gelijke toegang tot de zorg en solidariteit altijd al belangrijke 

uitgangspunten van het gezondheidsrecht geweest.27 Het Nederlands stelsel stoelt op solidariteit, 

                                                           
23 Rapport Thematische Wetsevaluatie. Zelfbeschikking in de zorg,  Den Haag: ZonMw jun, p. 10.  
24 E.T.M. Olsthoorn-Heim, ‘Nieuwe medische technologie. Een verkenning aan de hand van de casus 
xenotransplantatie’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2001, p. 12.  
25 Rapport uitgebracht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De zorg: hoeveel extra is het 
ons waard?, Den Haag juni 2012, p. 7-8. 
26 NVBe Nieuwsbrief, ‘Thema De prijs van een levensjaar’, jaargang 14, afl. 1, maart 2007, p. 4. 
27 J.K.M. Gevers, ‘Gezondheidsrecht: ontwikkelingen en reflecties’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010, p. 
367.  
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wat inhoudt dat iedereen evenveel recht heeft op goede gezondheid en goede zorg. Door het 

collectief gefinancierde basispakket28 heeft in Nederland ‘zorgsolidariteit’ vorm gekregen. Door 

vergrijzing en toenemende medische mogelijkheden moet er actiever een grens worden gesteld 

voor collectieve zorg.29 Het is de taak van de overheid om zorgvuldige afwegingen te maken rond 

de toelating van de technologische ontwikkeling in het zorgstelsel, en daarmee het basispakket.30  

Op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (ook wel MKBA genoemd) wordt beslist 

hoe en of medische technologie wordt toegelaten tot het basispakket van de burger. Belangrijk is 

dat alle relevante kosten en baten worden meegenomen. Nu het in de gezondheidszorg om de 

gezondheid en levensverwachting van mensen gaat, is het lastig om deze baten uit te drukken in 

geld. Daarom is er in de gezondheidssector een speciale kosteneffectiviteitsanalyse (verder te 

noemen: KEA) ontwikkeld. De KEA geeft een maatstaf voor gezondheidswinst die bestaat uit de 

kosten inzake de technologie minus de eventuele monetaire besparingen die hiervan het gevolg 

zijn.31 Om dit inzichtelijk te maken is het zogenoemde Quality Adjusted Life Year (verder te 

noemen: QALY) geïntroduceerd. 

 

Het concept QALY is simpel gezegd het bedrag dat een behandeling de maatschappij mag kosten 

per gezond extra levensjaar. Door middel van dit concept wordt geprobeerd de baten van 

verschillende medische technologieën en behandelingen vergelijkbaar te maken zodat de effecten 

van zorg op kwaliteit en duur van het leven wordt uitgedrukt. 32  Op deze manier kan een 

kosteneffectiviteitsratio worden berekend voor de maatschappij. Op basis van macro-economische 

principes  verdisconteert QALY op generalistische wijze het individuele belang. Nu QALY slechts 

ziet op de gezondheidskosten en –baten moet in het MKBA  ook rekening worden gehouden met 

effecten buiten de gezondheidssfeer, zoals bijvoorbeeld het verlies van nationale productiviteit 

indien een groot deel van de populatie arbeidsongeschikt raakt door ziekte.  

 

4. Zelfbeschikking: bedreigingen 

 

Het  verruimen van mogelijkheden gaat vaak gepaard met bedreigingen. De zorguitgaven groeien 

snel. Indien het huidige groeitempo van de zorguitgaven zich voortzet bedreigt dit de groei van de 

werkgelegenheid en de economie van Nederland.33 Er is dus alle reden om de groei van de 

                                                           
28 Zie artikel 2 lid 1 Zvw jo. artikel 10 Zvw. 
29 Rapport van het Centraal Planbureau, Gezondheid loont. Tussen keuze en solidariteit. Toekomst voor de zorg, 
Den Haag: De Swart BV maart 2013, p. 175.  
30 Rapport van het Centraal Planbureau, QALY-tijd. Nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en 
richtlijnen, Den Haag oktober 2007, p. 3.  
31 Rapport van het Centraal Planbureau, QALY-tijd. Nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en 

richtlijnen, Den Haag oktober 2007, p. 19. 
32 Rapport van het Centraal Planbureau, QALY-tijd. Nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en 

richtlijnen, Den Haag oktober 2007, p. 9. 
33 Rapport van het Centraal Planbureau, Gezondheid loont. Tussen keuze en solidariteit. Toekomst voor de zorg, 

Den Haag: De Swart BV maart 2013, p. 10. “In de afgelopen tien jaar bedroeg de reële groei in de zorg ongeveer 

4%, terwijl het bruto binnenlandsproduct met ruim 1% per jaar groeide en 1% van de zorggroei toe te schrijven valt 
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zorguitgaven te verminderen. Dit verminderen geschiedt voor een belangrijk deel door het 

beperken van de collectieve gefinancierde zorg, voornamelijk op basis van macro-economische 

principes. Hierdoor ontstaat een dreiging voor de keuzemogelijkheid tot het verkrijgen van zorg. 

Er lijkt sprake te zijn van tegengestelde krachten. Toenemende medische mogelijkheden gaan 

gepaard met stijgende zorguitgaven, wat een beperking van de collectieve gefinancierde zorg 

noodzaakt, waardoor de dimensie van keuzevrijheid van het beginsel van zelfbeschikking kan 

worden bedreigd. Minder kunnen kiezen uit meer mogelijkheden kan moeilijk worden ervaren als 

een toename van zelfbeschikking. 

 

Met de opkomst van de ondernemende zorginstelling en de tsunami aan wetgeving dat ziet op het 

wijzigen van het zorgstelsel, zien we vooral een ‘economisch’ gericht gezondheidsrecht. De 

uitwerkingen betreffen de technische en instrumentele functie van het gezondheidsrecht. 

Efficiency en kostenbeheersing, gebaseerd op macro-economische  doelstellingen, worden steeds 

belangrijkere uitgangspunten van het gezondheidsrecht. Hierdoor dreigt individuele 

zelfbeschikking in het gedrang te komen. 

 

De toename van medische mogelijkheden, vaak ook van complexe aard, kan de dimensie van 

zelfontplooiing van zelfbeschikking bedreigen. Meer medische mogelijkheden zorgt voor meer 

medische keuzes en binnen een systeem van informed consent kan dit leiden tot information 

overload. De patiënt kan door de grote hoeveelheid informatie die hij krijgt niet meer zijn keuzen, 

gebaseerd op kritische reflectie, plaatsen in het kader van een samenhangend geheel van 

waarden. 

 

5. Aanbevelingen 

 

Het beperken van collectief gefinancierde zorg en een economisch gericht gezondheidsrecht 

vormen bedreigingen voor zelfbeschikking. Buijsen stelt dat bij het vinden van oplossingen, het 

zelfbeschikkingsrecht nauwelijks een behulpzame leidraad zal zijn. 34 Deze mening delen wij ten 

dele. Wij pleiten voor het erkennen van een sociale dimensie van het beginsel van zelfbeschikking.  

Hiermee wordt bedoelt dat naast zelfontplooiing, keuzevrijheid en afweer zelfbeschikking 

beschouwd wordt in de context van het afwegen van het individuele belang ten opzichte van het 

collectieve belang. Deze sociale dimensie kan blijken nodig te zijn als contragewicht tegen de 

                                                           
aan vergrijzing. Deze cijfers duiden erop dat verruiming van het zorgaanbod en nieuwe, betere technologie een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de groei van de zorguitgaven. Het aandeel van de zorg in het bbp nam 
toe van 9% in 2000 tot 13% in 2012. Wanneer de zorguitgaven in hetzelfde hoge tempo blijven groeien, neemt het 
aandeel in het bbp toe tot 31% in 2040. Een gemiddeld huishouden betaalt dan 14%-punt extra premie voor zijn 
zorg; nu al wordt 23% van het inkomen aan zorg besteed. In een meer gematigd scenario stijgen de uitgaven tot 
22% van het bbp. Voor een gemiddeld huishouden stijgen dan de uitgaven met 5%-punt. Dergelijke lastenstijgingen 
kunnen een belemmering vormen voor de groei van de werkgelegenheid en de economie.” 
34. M.A.J.M. Buijsen, ‘Theorie en politiek in het gezondheidsrecht’, Pro Vita Humana (jaargang 18) 2011, afl. 1, 
p. 4. 
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sterke tendens om het gezondheidsrecht in te zetten als instrument om efficiency en 

kostenbesparingen te realiseren. Een sociale dimensie van zelfbeschikking vereist een 

gemotiveerde belangenafweging binnen het gezondheidsrecht om evenwicht te vinden tussen het 

individuele belang van zelfbeschikking en het door de maatschappij noodzakelijk geachte 

collectieve belang.  

 

Information overload vormt eveneens een bedreiging voor zelfbeschikking. Binnen de sociale 

dimensie hebben hulpverleners een adviseerde taak om information overload te bestrijden, zonder 

dat dit leidt tot de terugkeer van paternalisme.  

 

Steun voor een sociale dimensie van het beginsel van zelfbeschikking wordt gevonden in de 

verklaring die de Europese Raad van de Ministers van Volksgezondheid in 2006 heeft uitgebracht 

over gemeenschappelijke waarden en beginselen. Als overkoepelende waarden zijn algemeen 

aanvaard universaliteit, toegang tot hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en solidariteit. Naast 

deze overkoepelende waarden zijn operationele beginselen benoemd voor het prioriteren van de 

aanpak van de problematiek op het terrein van gezondheid. Een belangrijk operationeel beginsel 

is evenwicht tussen de behoeften van individuele patiënten en de financiële middelen die 

beschikbaar zijn om de gehele bevolking te behandelen.35 

 

Het erkennen van een sociale dimensie van zelfbeschikking draagt bij aan het beslechten van 

dilemma’s die ontstaan door toenemende medisch-technologische ontwikkelingen, stijgende 

zorgkosten en het collectieve belang van kostenbesparingen. Een sociale dimensie vraagt om het 

afwegen van belangen tussen de individuele burger en de maatschappij bij het veranderen van de 

gezondheidszorg. Op deze wijze ontwikkelt zelfbeschikking mee met de toekomst en de 

bijkomende problematiek, waardoor eventueel op langere termijn de sociale dimensie kenmerken 

gaat vertonen van een sociaal grondrecht. Een sociale dimensie van het beginsel van 

zelfbeschikking kan uitwerking krijgen binnen de norm van goed hulpverlenerschap in artikel 7:453 

BW. 

 

  

                                                           
35 Conclusies van de Raad van 22 juni 2006 betreffende de gemeenschappelijke waarden en beginselen van de 

gezondheidsstelsels van de Europese Unie, (PbEU 2006, C 146/01).  
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