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SAMENVATTING

In dit ar ti kel wordt eerst aan dacht ge schonk en aan enk ele al ge me ne evo lu ties in onze sa men le ving. Ver vol -

gens wordt even stil ge staan bij enk ele meer spe ci fie ke evo lu ties in de we reld van de hu ma ne ge nees kun de en van

de dier ge nees kun de. Er wordt ook aan dacht be steed aan de be oor de ling van de aan spra ke lijk heid van al ler lei

be roeps be oe fe naars, waar bij ook het (al of niet) op tre den van de be trok ken aan spra ke lijk heids ver ze ke ring en

meer dan eens een be lang rij ke, vaak zelfs de ter mi ne ren de, rol speelt. Daar na wordt stil ge staan bij enk ele voor

de toe komst te ver wach ten evo lu ties be tref fen de de aan spra ke lijk heid en aan spra ke lijk heids ver ze ke ring en bin -

nen de (dier)ge nees kun de.

ALGEMENE SITUERING

De pro ble ma tiek van de hui di ge en toe kom sti ge aan -

spra ke lijk heids re ge ling en -prak tij ken, in het bij zon der

op het ge bied van de (dier)ge nees kun de, hangt sa men

met een aan tal meer al ge me ne, maat schap pe lij ke ver -

schijn se len of evo lu ties. Is de im pact daar van op de hier

be han del de pro ble ma tiek mis schien nog niet zo di rect

evi dent, dan zal toch vrij snel blij ken dat die im pact wel

en zelfs steeds dui de lij ker aan we zig is. 

Alge me ne maat schap pe lij ke evo lu ties

Ver schil len de ing rij pen de evo lu ties rond de in houd,

im pact en per cep tie van aan spra ke lijk heid en scha de ver -

goe ding zijn dui de lijk al lang er dan van daag aan de gang. 

Er zijn voor eerst evo lu ties in de ge dach ten of op vat ting en

van de “sa men le ving”, de maat schap pij, over de be na de -

ring van al ler lei pro ble men of si tu a ties, in clu sief over

aan spra ke lijk heid en scha de ver goe ding: wie scha de lijdt

- wat dat nu ook moge be te ke nen (in clu sief bij voor beeld

“pijn en smar ten” of mo re le scha de bij het ver lies van een

troe tel huis dier) - wil en moet nu steeds, di rect en ze ker

ver goed wor den door een an de re: de so ci a le ze ker heid bij 

scha de aan de mens, één of an de re ver ze ke ring bij al ler lei 

licha me lij ke, ma te ri ële of an de re scha de, de ge meen -

schap bij na tuur ram pen … 

Er zijn ook al ge me ne evo lu ties merk baar bin nen al ler -

lei wet te lij ke be pa ling en of re ge ling en. Als voor beeld kan

wor den ver we zen naar de be ter be scherm de pa ti ënten en

hun pa ti ëntenrechten (Bal tha zar, 2004), de be ter be scherm -

de die ren en hun wel zijn (Ano niem, 1986; Ano niem, 1993)

en de be ter be scherm de po si tie of rech ten van mens en

dier op het ge bied van me di sche of ge nees kun di ge ex pe -

ri men ten (Ano niem, 2004a; Vans wee velt, 2005). We

ver mel den ook de be ter be scherm de con su men ten en

hun con su men ten rech ten. Zo be staat nu de ver plich te

ver goe ding op ob jec tie ve ba sis en zon der het be gaan van

een fout van scha de ver oor zaakt door al ler lei pro duc ten

met ge bre ken, in clu sief me di sche of ge nees kun di ge pro -

duc ten. Ande re voor beel den zijn de be te re be scher ming

van de zwak ke weg ge brui kers door de WAM-ver ze ke -

raar (Wet te lij ke Aan spra ke lijk heids ver ze ke ring Mo tor -

voer tui gen) van elk bij een ver keers ong eval be trok ken

mo tor rij tuig, de be scher ming van slacht of fers van brand

en ont plof fing en in of bij open ba re in rich ting en door de

wet te lij ke aan spra ke lijk heids ver ze ke raar van de ex ploi -

tant van de be trok ken in rich ting (denk en we aan het Swi -

tel ho tel en de lucht vaart show in Oos ten de).

Er be staan ten slot te ook evo lu ties in al ler lei, al of niet

“kunst ma tig” ge cre ëerde of aang emoe dig de ver wach ting en,

maar ook in de be na de ring van al ler lei, al of niet re ële of

prang en de pro ble men en ge schil len tus sen bur gers on -

der ling, tus sen bur gers en be roeps be oe fe naars, tus sen

bur gers en over he den. Het valt op dat er in onze sa men le -
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ving steeds meer ge rech te lij ke stap pen on der no men en

pro ce du res ge start wor den, zo dat er als het ware spra ke is

van een soort ju ri di se ren of zelfs ju di ce ren van onze leef -

we reld met be roep op ge recht of recht bank voor “al les en

nog wat”. Bij zon der spre ken de voor beel den hier van

wor den, de jong ste tijd voor al, ge le verd door de aan tas -

ting van het leef mi lieu of meer in het al ge meen van de le -

vens kwa li teit, bij voor beeld door la waai of an de re hin der. 

Denk maar aan de pro ble ma tiek van nacht vluch ten bij de

lucht ha ven van Za ven tem, naast fe no me nen zo als de

steeds verd er gaan de me di ca li se ring met be roep op de

“ge spe ci a li seer de” ge nees kun de, in clu sief voor al ler lei,

al of niet me disch nood za ke lij ke, “cor rec ties” en ver be te -

ring en … Meer dan eens mondt deze evo lu tie uit in een

aan zien lij ke ge rech te lij ke ach ter stand.

Meer spe ci fie ke evo lu ties be tref fen de aan spra ke -
lijk heid en scha de ver goe ding

Bij zon de re aan dacht kan en moet zelfs gaan naar enk ele

recen te ing rij pen de, zelfs alar me ren de en ang stwek ken -

de evo lu ties. Het gaat meer be paald over evo lu ties in al -

ler lei be staan de re ge ling en en prak tij ken in za ke aan spra -

ke lijk heid in het al ge meen maar ook aan spra ke lijk heid in 

de hu ma ne en an de re ge nees kun den in het bij zon der. Hoe 

kon het zo ver ko men?

Pa ti ënten, zo als ove ri gens alle an de re con su men ten of 

cli ënten, zijn of wor den steeds min der mee gaand. Ze wor -

den mon di ger of as ser tie ver mede door de ac tie ve bij -

stand en het ac tie ve op tre den van zie ken fond sen - met of

zon der ei gen be lang - in de hu ma ne ge nees kun de bij al -

ler lei klach ten. We mer ken in dat ka der ook de steun op

van ver ze ke raars, voor al op het ge bied van rechts bij stand 

voor ge zin en be drijf, bij al ler lei scha de, klach ten en an de re

aan spra ken; ook al ler lei ve re ni ging en of or ga ni sa ties (voor

pa ti ënten en an de re con su men ten, in za ke die ren be scher ming 

en die ren rech ten zo als A.L.F., Gaia, al ler lei zelf hulp groe pen

…) bie den he den ten da ge heel wat steun. Nu be staan zelfs

ook al “han de laars in ver goe ding” (scha de ver goe dings -

kan to ren).

Me dia van al ler lei ten den sen of ni veaus met al ler lei

bij be doe ling en, zo als de kijk-, luis ter- of le zers cij fers

hoog hou den, to nen steeds meer be lang stel ling en rui men

steeds meer plaats in voor al ler lei (me di sche en an de re)

raad ge ving en en ru brie ken ten be hoe ve van “mens en dier”,

maar ook voor al ler lei pro ble men, ver zuch ting en, klach ten

van pa ti ënten zo als voor an de re cli ënten of con su men ten

reeds ge beurt. Als zeer re cent maar toch wel erg spre kend 

voor beeld bij dit en het vol gen de item kan wor den ver -

we zen naar Ano niem (2005). 

De we reld van de (dier)ge nees kun de is zelf ook steeds

meer in be we ging: er zijn steeds meer (jonge, min der er va -

ren, con cur re ren de) (die ren)art sen en an de re be oe fenaars

van de hu ma ne ge nees kun de res pec tie ve lijk van de

dierge nees kun de en er wor den steeds tech ni sche re be han -

de ling en uit ge voerd en dit ter wijl de op vat ting en toe pas -

sing van col le gi a li teit en plich ten leer of de on to lo gie in de 

on der linge re la ties ook overd ui de lijk en steeds meer “in

evo lu tie” zijn.

Ho ven en recht bank en, waar op ove ri gens steeds meer

be roep wordt ge daan zo als reeds hier bo ven ver meld, to nen

zich wel eens meer mee gaand met of heb ben al les zins meer

aan dacht voor al ler lei scha de lij ders of “kla gers”.

Ten slot te to nen ook de po li tie ke over heid en de be leids -

ma kers meer en meer be lang stel ling of daa dwer ke lijk be -

grip voor “pa ti ëntenrechten”, zo als ook voor an de re “con -

su men ten rech ten” al ge beurt. Zij spre ken al les zins steeds 

meer over en wer ken soms zelfs reeds aan al ler lei (nood -

za ke lij ke) ing rij pen de her vor mings voor stel len, al les zins 

al met be trek king tot de aan spra ke lijk heid of scha de ver -

goe ding in de hu ma ne ge nees kun de (zie ook verd er).

Con cre te be oor de ling be tref fen de aan spra ke lijk -
heid 

De con cre te be oor de ling van elke “ge zoch te” of in het

ge drang ko men de aan spra ke lijk heid ge beurt in de prak -

tijk steeds door an de ren, veel al bui ten staan ders, maar

ook steeds post fac tum of ex-post, met an de re woor den,

na het ge beu ren. Con creet houdt dit in dat de be oor de ling

ge beurt na be han de ling, na ope ra tie, na ver wik ke ling en,

na in ci den ten of ac ci den ten, na ge schil len ... Alle in for -

ma tie kan wor den ver za meld en de be oor de lings tijd is

on be perkt. Hier bij is het ge ven van kri tiek steeds erg ge -

mak ke lijk. De be oor de ling moet te vens wor den be ke ken

te gen de hui di ge maat schap pe lij ke ach ter grond (zie hier -

bo ven).

Ei gen lijk zou een ge lij kaar di ge be oor de ling steeds

door elke be trok ke ne, het liefst met des kun di ge bij stand

van bij voor beeld de ge lij ke ver ze ke rings ad vi seurs, moe ten

ge beu ren op voor hand of ex-ante, met an de re woor den:

vóór elke be twis ting of vóór elk ge schil. Elke be trok ke ne

zou daar bij al les zins steeds alle mo ge lij ke ele men ten cor -

rect moe ten in cal cu le ren. Hij moet al het voor zien ba re

ook voor zien en re ke ning hou den met alle daar aan ver -

bon den as pec ten tot en met alle pre ven tie as pec ten en dit

on der meer in het licht van bij voor beeld de zo ge noem de

pre dic tie ve ge nees kun de (voor na me lijk in de hu ma ne

be na de ring) of meer in het al ge meen van het zo ge naam -

de “voor zorgs be gin sel” of “prin ci pe de précau ti on”. Hij

dient daar bij ook re ke ning te hou den met de stand en evo -

lu tie van de we ten schap, met de ver eis te (bij)scho ling of

(bij)vor ming …

Het is reeds dui de lijk ge ble ken dat de mees te – zo wel

nieu we als ou de re – rechts re gels in za ke aan spra ke lijk -

heid, ook in ver band met de dier ge nees kun de, steeds va -
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ker streng er wor den toe ge past. Dit is ze ker zo met be trek -

king tot de be oor de ling van wat al dan niet als een fout

(even tu eel als een on recht ma ti ge daad) in hoof de van de

be oe fe naars van de (dier)ge nees kun de moet wor den be -

schouwd: de toet sing aan het ter za ke al ge meen gel dend

cri te ri um van de zo ge naam de goe de huis va der of huis -

moe der (hier meer con creet de goe de, zorg za me be oe fe -

naar van de (dier)ge nees kun de) ge beurt over we gend met 

een gro te re streng heid; de aan spra ke lijk heid stoelt al

lang er niet al leen meer op zwa re maar ook op lich te re

fou ten, en dit in clu sief op ge nees kun dig, tech nisch of or -

ga ni sa to risch vlak. Met be trek king tot de hu ma ne ge -

nees kun de kan wor den ver wacht dat de toe pas sing van

de thans met zo veel woor den door de wet zelf er ken de en

vast ge leg de pa ti ëntenrechten, voor na me lijk dan in za ke

de (ver leen de, voor ge lich te, be we zen) toe stem ming van

de pa ti ënt bij deze toet sing een steeds gro te re im pact zal

krij gen. We stip pen ook aan dat in de pa ti ën ten rechtenwet

ook ver schil len de an de re rech ten van elke pa ti ënt in de

hu ma ne ge nees kun de thans na druk ke lijk ver ank erd zijn,

meer be paald recht op kwa li teits vol le ge zond heids zorg,

recht op vrije keu ze van een zorg ver strek ker, recht op een 

pa ti ëntendossier en op in za ge daar van, recht op res pect

voor zijn in ti mi teit, recht op de neer leg ging en be han de -

ling van klach ten bij een om buds dienst. Een der ge lij ke

evo lu tie lijkt thans (nog) be dui dend min der aan we zig of

zelfs be dui dend min der  te ver wach ten in de dier ge nees -

kun de, hoe wel de za ken hier toch ook al in be we ging zijn.

Het is ook dui de lijk dat al ler lei klach ten van pa ti ënten of

hun recht heb ben den in de hu ma ne ge nees kun de, voor na -

me lijk dan met ver wij zing naar zo ge naam de (on)vrij wil li ge 

sla gen en ver won ding en, (steeds meer) aan lei ding ge ven

tot het op tre den van straf rech te lij ke over he den en de toe -

pas sing van het straf recht. Ook dit as pect lijkt thans (nog) 

be dui dend min der aan we zig of zelfs be dui dend min der

te ver wach ten in de dier ge nees kun de, hoe wel ook hier

steeds meer aan dacht gaat naar bij voor beeld de zorg voor 

of de im pact op de volks ge zond heid. Meer in het al ge -

meen wor den al les zins nu al door de me dia en de open ba -

re opi nie, maar ook door de (zelfs ge rech te lij ke) over -

heid, streng ere ei sen ge steld of op ge legd wan neer de

volks ge zond heid (ernstig) in het ge drang kan ko men als

ge volg van een min der zorg zaam op tre den van die ren art -

sen, bij voor beeld op het ge bied van de toe die ning van ge -

nees mid de len, bij vlees keu ring en …

In de dag da ge lijk se prak tijk van zo wel de hu ma ne ge -

nees kun de als van de dier ge nees kun de is er dui de lijk spra ke 

van een steeds verd er gaan de ver schui ving van de zo ge -

naam de wet te lij ke of ex tra con trac tu e le aan spra ke lijk -

heid naar de con trac tu e le aan spra ke lijk heid, in het ka der

van een – al dan niet schrif te lijk vast ge legd – con tract of

over eenk omst voor (dier)ge nees kun di ge ver zor ging, (die -

ren)zie ken hui sop na me, enz. Enigs zins ge lij klo pend is er

spra ke van een steeds verd er gaan de ver schui ving van in -

span nings- of mid de len ver bin te nis sen (waar bij de be -

roeps be oe fe naar er enk el toe ge hou den is, als een goe de,

zorg za me be roeps be oe fe naar, “zijn best te doen” of met

an de re woor den de best aang ewe zen mid de len aan te

wen den), naar (steeds meer) re sul taats ver bin te nis sen waar -

bij de be roeps be oe fe naar er toe ge hou den is een wel be -

paald re sul taat te re a li se ren. Vast staat dat bei de evo lu ties

in de prak tijk een bij zon der zwa re im pact (kun nen) heb -

ben, ze ker wat de be wijs last be treft: de fout moet dan niet

lang er wor den be we zen door de scha de lij der of zijn

recht heb ben de maar de be roeps be oe fe naar moet zelf be -

wij zen dat het be loof de re sul taat be reikt is en, zo niet, dat

dit enk el te wij ten is aan over macht of aan een an de re dui -

de lijk ex ter ne oor zaak (De Vlieg her et al., 2006).

In de dag da ge lijk se prak tijk wordt de be oor de ling van

heel wat aan spra ke lijk heids vraag stuk ken bij zon der sterk

be ïn vloed door het al of niet op tre den van al ler lei aan spra -

ke lijk heids ver ze ke raars maar ook van rechts bij stands ver -

ze ke raars. Voor af kan niet vol doen de wor den be na drukt

dat elk con tract of  elke po lis be tref fen de pri va te of par ti -

cu lie re ver ze ke ring en steeds een over eenk omst of con -

tract is ge slo ten tus sen ener zijds een per soon (zo als hier

een die ren arts of an de re be roeps be oe fe naar) die (voor al)

fi nan ci ële vei lig heid en ze ker heid zoekt te gen over een

aan tal ge va ren of risico’s, het liefst on der de voord elig ste

voor waar den, en an der zijds een ver ze ke rings on der ne -

ming of ver ze ke raar die daar bij steeds winst na streeft, al

dan niet met meer so ci a le of ten min ste cli ëntvriendelijke

be kom mer nis sen. Van zelf spre kend kan dit met zich mee -

breng en dat de res pec tie ve be lang en niet (al tijd) ge lij klo -

pend zijn, maar meer dan eens zelfs echt te geng esteld

zijn.

Een aan tal as pec ten of ele men ten van al ler lei ver ze ke -

rings aang ele gen he den wordt nu (al dan niet dwing end) ge -

re geld door de wet of een an der over heids ini ti a tief; an de re

as pec ten wor den (nog steeds) over ge la ten aan de (vrije)

markt en de (goe de) wil van de par tij en die deel heb ben aan 

elke ver ze ke rings over eenk omst, al is het dan on der ze ker

toe zicht van de over heid, zo als recht bank en, maar ook on -

der ei gen con tro le- en on der toe zicht van an de re over heids -

dien sten die zich be zig hou den ver ze ke ring en.

Voor na me lijk op het ge bied van de scha de- of ver goe -

dings re ge ling blij ken in de prak tijk (steeds meer) pro ble -

men of moei lijk he den te rij zen tus sen scha de lij ders, ver -

ze ker de be roeps be oe fe naars en ver ze ke raars. Heel vaak

is dit on der meer het ge volg van het niet cor rect op vat ten

en toe pas sen van het toch wel zeer dui de lijk, door de wet

zelf (op de ver ze ke rings over eenk omst) voor op ge steld,

on der scheid tus sen ener zijds het (toe ge la ten) er ken nen

van fei ten, an der zijds het (ver bo den) er ken nen van aan spra -
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ke lijk heid. Om ter za ke ernsti ge con flic ten of ge schil len te

voor ko men, is al les zins een (meer) se re ne be na de ring door

elke be trok ke ne of be lang heb ben de ab so luut nood za ke lijk

en dit bij voor keur in een open cli ëntvriendelijke en min ne -

lij ke be na de ring. Tot op he den wordt door si tu a ties in de

prak tijk ge re geld aang etoond dat ver uit de mees te be -

roeps be oe fe naars, in clu sief in de (dier)ge nees kun de, na

het op tre den van één of an der in ci dent, in een eer ste be -

we ging, be slist be reid zijn vast te stel len en te er ken nen

dat er iets “fout loopt”; in een ge lij kaar di ge eer ste be we -

ging is ook de we der par tij (mo ge lijk scha de lij der) over -

we gend be reid mee gaand te stre ven naar ef fi ci ënte maat re -

ge len om (verd ere) scha de te voor ko men of te be per ken,

wat ove ri gens door de wet zelf wordt op ge legd. He laas

wor den de za ken nog al te vaak on mid del lijk of te vlug ver -

zwe gen, verd oe zeld of be twist en dit on der meer op al of

niet uit druk ke lijk ver zoek van be trok ken aan spra ke lijk -

heids ver ze ke raars of ten min ste uit schrik voor de mo ge lijk

ne ga tie ve re ac ties van die zelf de ver ze ke raars. Hierd oor

wordt dan elke min ne lij ke be na de ring of re ge ling meer dan

eens (vol le dig en de fi ni tief) on mo ge lijk.

TE VERWACHTEN EVOLUTIES INZAKE AAN -
SPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEIDS -
VERZEKERING 

Re gel ma tig wor den in dring en de vra gen ge steld om trent

– al of niet aan we zi ge, re a lis ti sche – toe komst per spec tie ven

voor al ler lei be oe fe naars van de hu ma ne ge nees kun de en de 

dier ge nees kun de. Hier bij wordt ge re geld de vrees ge uit dat

een aan tal, thans al aan de gang zijn de of nog te ver wach ten

evo lu ties zal lei den tot “Ame ri kaan se toe stan den”, waar-

door het (se reen) be oe fe nen van de (dier)ge nees kun de zo

goed als on mo ge lijk wordt of al les zins kan wor den.

Twee vra gen als uit gangs punt

Al wie de evo lu tie in za ke aan spra ke lijk heid in de ge -

nees kun de (voor men sen of voor die ren) van dicht bij

volgt, wordt vrij ge re geld ge con fron teerd met een dub -

be le vraag: 1. Blij ven alle no di ge aan spra ke lijk heids ver -

ze ke ring en in de hu ma ne ge nees kun de als ook in de dier -

ge nees kun de be taal baar? Is dit ook zo voor (alle) art sen

met al hun ge brui ke lij ke ac ti vi tei ten zo als die van daag

maar ook in de (na bije) toe komst al of niet (zul len) wor den

be oe fend? 2. Blijft er ter za ke een vol doen de be trouw baar

ver ze ke rings aan bod aan we zig op de (Bel gi sche) pri va te

of par ti cu lie re ver ze ke rings markt? Is dit ook zo bij een

verd er stre ven van de mees te ver ze ke rings on der ne ming en 

naar (nog meer) ren ta bi li teit, met de er bij ho ren de ri sico -

seg men ta tie en steeds streng ere ac cep ta tie of se lec tie bij

het slui ten van ver ze ke ring en maar on der meer ook na het 

op tre den van één of meer scha de ge val len?

Naar snel le (r)evo lu ties en her vor ming en in de
hu ma ne ge nees kun de?

Steeds meer weer klink en op dit ge bied in dring en de vra -

gen, zo als zijn verd ere, ing rij pen de evo lu ties of zelfs re vo -

lu ties of al les zins her vor ming en op por tuun, aang ewe zen of

nood za ke lijk? De bij ko men de vraag is dan:"Wie staat open

voor en wat brengt het toe pas sen van een zo ge naam de “no

fault” of “fout lo ze” ver goe dings re ge ling (al of niet met

maxi mum be dra gen) voor “ab nor ma le” scha de als ge volg

van “the ra peu ti sche ong eval len” …?" 

Er is op dit ge bied al lang er dan van daag be we ging in

de ge dach ten, de woor den, de ge schrif ten, en mis schien

bin nenk ort ook in de prak tijk in de ver on der stel ling dat

ge dach ten, woor den en ge schrif ten deel ne men aan de rea -

liteit). In het ver le den kwa men er reeds al ler lei voor stel -

len van tal van mi nis ters en an de re in stan ties, op ba sis van 

voor na me lijk aca de mi sche “denk oe fe ning en” met uit -

voe ri ge be spre king en in al ler lei in ter ka bi net ten en an de re

werk groe pen (Vans wee velt, 2000).

Er is nu zelfs een uit druk ke lij ke be lof te van de thans

zit ten de re ge ring (Ver hof stadt II, re gee rak koord 2003)

om een re ge ling in te voe ren voor de dek king van uit zon -

der lij ke scha de ge val len in de ge zond heids zorg. Het Fe -

de raal Ken nis cen trum werd reeds in ok to ber 2003 be last

met een on der zoek naar de no di ge ge ge vens voor de eva -

lu a tie van de fi nan ci ële weer slag van een nieu we re ge -

ling. Zeer kort sa meng evat blijkt uit een lij vig dub bel rap -

port van dit cen trum (Ansoms et al., 2004; Den uit et al.,

2005) dat een grond i ge her vor ming al vast zou (kun nen)

lei den tot ong eveer tien maal meer aan spra ken op ver goe -

ding we gens the ra peu ti sche ong eval len. In de ka mer van

volks ver te gen woor di gers, com mis sie voor volks ge zond -

heid, werd in ja nu a ri 2004 een uit ge brei de hoor zit ting ge -

or ga ni seerd over the ra peu ti sche risico’s en me di sche aan -

spra ke lijk heid (Ano ny mus, 2004c) met vrij uit voe ri ge

uit een zet ting en van des kun di gen en be lang heb ben den,

met ge dach te wis se ling en en “be lof te be slui ten” door mi -

nis ter Rudy De mot te.

De be slis sen de vraag blijft nu al les zins of een ing rij -

pen de her vor ming al dan niet mo ge lijk is, be taal baar zal

zijn en er ook ef fec tief zal ko men.

Wat nu in de dier ge nees kun de?

Vra gen naar mo ge lij ke of nood za ke lij ke, ing rij pen de

dan wel meer be perk te, her vor ming en in aan spra ke lijk -

heids re ge ling en en –ver ze ke ring en met be trek king tot de 

dier ge nees kun de klink en tot nu toe min der luid, al zijn ze

mis schien toch wel – meer dan eens – la tent aan we zig. De 

me dia bes te den wel ge re geld aan dacht aan me di sche

ong eval len, blun ders en fou ten, zie ken hui sin fec ties en

der ge lij ke in de hu ma ne ge nees kun de, ook wan neer er

daar bij he le maal geen spra ke is van een ware epi de mie of
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(al ge me ne) ramp en er enk el één of meer in di vi du en of

ge zin nen ge trof fen wor den. Met be trek king tot de dier -

ge nees kun de bes te den die zelf de me dia, tot nu toe al -

thans, voor na me lijk, zo niet uit slui tend, aan dacht aan

meer uit ge brei de ver schijn se len, zo als de vo gel griep of

vroe ger, de dol le koei en ziek te (even tu eel in re la tie tot de

ziek te van Creutzfeld Ja cob), de di oxi ne cri sis en an de re

min of meer ver sprei de voed sel ver gif ti ging en. Het valt

wel op dat de me dia meer aan dacht bes te den – zij het dan

meer dan eens enk el als een “fait di vers” – aan ge -

ïsoleerde ge val len van ernsti ge ver waar lo zing of mis -

han de ling van die ren, als ook aan hor mo nen mis bruik of

-zwen del, maar, tot nu toe al thans, zel den aan ge ïsoleerde 

ge val len van dier ge nees kun di ge ong eval len, fou ten of

blun ders. De open vraag blijft dan toch wel of ing rij pen de

of meer be perk te her vor ming en of aan pas sing en ook op

het ge bied van de dier ge nees kun de, dwing end nood za -

ke lijk of ten min ste nut tig zou den zijn?

VOORLOPIG BESLUIT

Dag in dag uit moe ten die ren art sen, zo als ove ri gens

alle art sen, be roeps hal ve blij ven han de len en dus bij ge -

volg ook risico’s blij ven ne men. Die risico’s zijn wel licht

des te gro ter wan neer het han de len be trek king heeft op le -

ven de we zens waar van de ge zond heid, en meer dan eens

zelfs het le ven, op het spel staan.

In de hu ma ne ge nees kun de, veel meer nog dan in de

dier ge nees kun de, zijn er al lang er evo lu ties gaan de die

vroeg of laat wel licht toch tot wet ge ven de ini ti a tie ven

zul len of zelfs moe ten lei den. Het is daar bij van le vens be -

lang dat der ge lij ke ini ti a tie ven steeds naar be ho ren wor -

den voor af ge gaan door grond i ge voor be rei ding en, het

liefst in nauw over leg met, maar ook met ac tie ve me de -

wer king van, de daar bij be trok ken en dus be lang heb ben -

de be roeps be oe fe naars Alhoe wel de nood zaak of het nut

van der ge lij ke diep gaan de her vor ming en niet met een uit ge -

slo ten wordt, is er bij de voor be rei ding er van een be lang rij -

ke taak weg ge legd voor de uni ver si tei ten, ook voor de orde

der ge nees he ren en die der die ren art sen en niet in het

minst voor (die ren)art sen die niet al leen ac tief in hun

prak tijk be zig zijn maar ook na denk en over en het liefst

zelfs be zig zijn met de (al dan niet ver ze ker de) toe komst

van de (dier)ge nees kun de.
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