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Wetenschap495

COVID-19 en Draaiboek 
Triage
Kanttekeningen bij het leeftijdscriterium ter selectie van 
patiënten voor opname op de Intensive Care

Rankie ten Hoopen, Jan Bollen, Nathalie van Dijk & Walther van Mook1

Het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de 

COVID-19 pandemie’ beschrijft op basis van welke niet-medische overwegingen keuzes tussen patiënten 

 moeten worden gemaakt in de fase waarin er een tekort is aan bedden op de intensive care. Een van die 

 criteria is een leeftijdscriterium. Dit artikel richt zich op de medisch-juridische aspecten van het leeftijds- 

criterium. De aandacht gaat vooral uit naar de opneming van dit criterium in het Draaiboek Triage. Is dit, 

gezien de niet-medische aard van het criterium en de ingrijpende gevolgen bij toepassing daarvan, wel de 

meest aangewezen plaats? Of verdient het niet (mede) een wettelijk fundament?

Inleiding
In november 2020 publiceerden de Federatie Medische 
Specialisten (FMS) en de Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) de 
tweede versie van het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-
medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 
3 in de COVID-19 pandemie’.2 Binnen fase 3 is stap C de 
fase waarin er een tekort aan bedden is op de intensive 
care (IC), ook bij benutting van buitenlandse IC-capaci-
teit.3 In tegenstelling tot in fase 3 stap A en B, waarin 
 patiënten nog op medische gronden worden getrieerd,4 
moeten in fase 3 stap C keuzes worden gemaakt tussen 
patiënten die medisch gezien aan elkaar gelijk zijn. Dit 
gebeurt aan de hand van niet-medische criteria. Omdat 
het uiterst moeilijke beslissingen betreft, met afwegingen 
die het ‘normale’ medisch handelen overstijgen, ligt het 
niet voor de hand individuele triage-artsen te belasten 
met de vraag welke criteria leidend zouden moeten zijn. 
Zij hebben behoefte aan een triage-instrumentarium 
waarover ook elders, buiten de muren van de behandelka-
mer, is nagedacht. De bijzondere situatie rechtvaardigt 
een bredere gedachte- en besluitvorming, zoals ook 
gebruikelijk bij andere complexe, ethisch beladen (schaar-
ste)kwesties in de gezondheidszorg zoals orgaantransplan-
tatie en het gebruik van zeer dure geneesmiddelen. Ook 
de duidelijkheid en de uniformiteit van de triage zijn 
daarmee gediend, evenals de (rechts)zekerheid voor tria-
ge-artsen en patiënten. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, Inspec-
tie) heeft daarom tijdens de eerste COVID-19 golf in het 
voorjaar van 2020, met de mogelijkheid van een daadwer-
kelijke fase 3 stap C voor ogen, aan de KNMG en de FMS 
gevraagd een ethisch raamwerk tot stand te brengen. Dit 
heeft geleid tot de publicatie, in juni 2020, van het Draai-
boek Triage (eerste versie).5 Dat beschrijft, met een aantal 
kleinere aanpassingen in de tweede versie, op basis van 
welke niet-medische overwegingen keuzes tussen patiën-
ten moeten worden gemaakt. De in het Draaiboek 
genoemde criteria gelden voor zowel COVID-19- als  
niet-COVID-19-patiënten. Een van die criteria is een leef-
tijdscriterium. Dit criterium gaat niet uit van leeftijd uit-
gedrukt in levensjaren, maar in generaties. Dit leeftijds-
criterium heeft nogal wat stof doen opwaaien, méér dan 
de andere criteria die in het Draaiboek zijn opgenomen. Is 
het wel rechtvaardig dat iemand van 59 jaar (generatie 
40-60 jaar) bij een noodzakelijke IC-opname vóór iemand 
van 61 jaar gaat (generatie 60-80 jaar)? 

Wij richten ons in dit artikel op de medisch-juridi-
sche aspecten van het leeftijdscriterium. De aandacht gaat 
vooral uit naar de opneming van dit criterium in het 
Draaiboek Triage. Is dit, gezien de niet-medische aard van 
het criterium en de ingrijpende gevolgen bij toepassing 
daarvan, wel de meest aangewezen plaats? Of verdient het 
niet (mede) een wettelijk fundament? Deze vraag laat zien 
dat het Draaiboek, hoewel allereerst een ethisch raam-
werk, gezien zijn inhoud duidelijk ook een juridische 



NEDERLANDS JURISTENBLAD −     19-2-2021 −     AFL. 7  503

Auteurs

1. Mr. dr. M.M. ten Hoopen is universitair 

docent gezondheidsrecht, Universiteit 

Maastricht en juridisch-wetenschappelijk 

medewerker, Boels Zanders Advocaten. Dr. 

mr. J.A.M. Bollen is anesthesioloog in oplei-

ding, Radboud UMC. Drs. N.M. van Dijk is 

anesthesioloog-intensivist, Maastricht 

UMC+. Prof. dr. W.N.K.A. van Mook is 

internist-intensivist, Maastricht UMC+ en 

hoogleraar intensive care en professionele 

ontwikkeling, Universiteit Maastricht. Met 

dank aan prof. dr. Fons Coomans, bijzonder 

hoogleraar op de UNESCO Leerstoel 

Human Rights and Peace, Capaciteitsgroep 

Internationaal en Europees Recht, Juridische 

Faculteit, Universiteit Maastricht, voor het 

becommentariëren van een eerdere versie 

van dit artikel.

Noten

2. Federatie Medisch Specialisten en 

KNMG, Draaiboek Triage op basis van 

niet-medische overwegingen voor IC-opna-

me ten tijde van fase 3 in de COVID-19 

pandemie, versie 2.0, Utrecht: november 

2020, Draaiboek Triage op basis van  

niet-medische overwegingen voor IC- 

opname ten tijde van fase 3 in de 

COVID-19 pandemie | Rapport | Rijksover-

heid.nl.

3. In fase 3 is meer dan 80% van de Neder-

landse IC-bedden bezet. 

4. Federatie Medisch Specialisten, Neder-

landse Vereniging voor Intensive Care 

(NVIC) e.a., Draaiboek Pandemie Deel 1, 

versie 2.0, Utrecht: mei 2020, Draaiboek 

pandemie deel 1.pdf (demedischspecialist.

nl).

5. Federatie Medisch Specialisten en 

KNMG, Draaiboek Triage op basis van 

niet-medische overwegingen voor IC-opna-

me ten tijde van fase 3 in de COVID-19 

pandemie, versie 1.0, juni 2020, draaiboek-

triage-op-basis-van-niet-medische-overwe-

gingen-voor-ic-opname-ten-tijde-van-fase-

3-in-de-covid-19-pandemie (3).pdf.

6. Minister voor Medische Zorg, Brief over 

draaiboek triage op basis van niet-medische 

overwegingen voor IC-opname in fase 3 

COVID-19 pandemie, 16 juni 2020, Kamer-

stukken II 2019/20, 25295, 423, p. 1. 

dimensie heeft. In dit verband verdient opmerking dat de 
Inleiding van het Draaiboek (onderdeel Verantwoording) 
en Bijlage 1 (namenlijst externe deelnemers ingestelde 
adviesgroep) alleen melding maakt van medisch-ethici 
van de KNMG en hoogleraren medische ethiek als perso-
nen die bij de totstandkoming van het Draaiboek betrok-
ken waren. Vervulden niet óók (hoogleraren-) juristen een 
adviesrol, en waarom zijn zij dan niet genoemd?

Na een korte schets van het Draaiboek, de medische 
en juridische status daarvan en het relevante grond- en 
mensenrechtenkader, als bouwstenen voor ons betoog, 
komt het leeftijdscriterium nader aan de orde. We beogen 
hiermee bij te dragen aan de, tot nu toe nog nauwelijks 
gevoerde, juridische discussie over het criterium, vooral in 
het licht van het recht op gelijke behandeling en non-dis-
criminatie. 

Uitgangspunten en criteria Draaiboek Triage
Het Draaiboek Triage bevat drie uitgangspunten: gelijk-
waardigheid van alle mensen, zoveel mogelijk levens red-
den en rechtvaardigheid (gelijken gelijk, ongelijken onge-
lijk behandelen). Vanuit deze drie principes zijn de in het 
Draaiboek opgenomen criteria opgesteld die leidend zijn 
bij de IC-triage in fase 3 stap C: 
1. Voorrang voor patiënten die naar verwachting een rela-

tief korte IC-opname nodig hebben.
2. Voorrang voor mensen die werkzaam zijn in de zorg 

indien zij beroepsmatig veelvuldig en risicovol contact 
met verschillende patiënten hebben gehad én werk-
zaam waren in een zorgsector waarin een landelijke of 
regionale schaarste aan persoonlijke beschermingsma-
terialen is vastgesteld.

3. Voorrang voor patiënten uit een eerdere generatie: 0-20 
jaar, 20-40 jaar, 40-60 jaar, 60-80 jaar en 80 jaar en ouder. 

4. Een procedure gebaseerd op loten (als laatste optie). 
Van de patiënten die al op de IC verblijven mag de behan-
deling niet worden gestaakt om een andere patiënt te 
kunnen opnemen. Enkel medische overwegingen kunnen 
reden zijn om een IC-behandeling te beëindigen. 

De triage, en daarmee de toepassing van de genoem-
de criteria, ligt in handen van teams die bestaan uit drie 
of meer artsen, van wie ten minste één intensivist. Ter 
ondersteuning is er een triagecommissie, waarin naast de 
betreffende artsen bij voorkeur een verpleegkundige, ethi-
cus, jurist, geestelijk verzorgende of psycholoog zitting 
hebben. 

Status Draaiboek Triage
Volgens de Inleiding van het Draaiboek gelden de daarin 
opgenomen criteria ‘als invulling van de norm van goede 
zorg op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen 
zorg’ (Wkkgz; artikel 2). ‘Goede zorg’ staat hierbij voor: zorg 
van goede kwaliteit, in aansluiting bij het doel van de 
Wkkgz regels te geven omtrent de kwaliteit en de veilig-
heid van de zorgverlening en de organisatorische rand-
voorwaarden daarvoor. Dit betekent dat de triërende art-
sen in fase 3 stap C de criteria van het Draaiboek zullen 
moeten toepassen wil het ziekenhuis – als ‘zorgaanbieder’ 
de normadressaat van de Wkkgz – goede zorg kunnen ver-
lenen. Als zij dat niet doen, heeft dat publiekrechtelijke 
consequenties: het ziekenhuis kan daarop worden aange-
sproken door de Inspectie, als toezichthoudende en hand-
havende instantie. Een mogelijke maatregel is dan, na wel-
licht eerst een waarschuwing, een schriftelijke aanwijzing, 
gericht op naleving van het Draaiboek (artikel 27 Wkkgz). 
Tegen de triage-artsen zelf kan door de Inspectie (of door 
een patiënt of diens nabestaanden) in beginsel een tucht-
klacht worden ingediend, omdat zij zich niet hebben 
gehouden aan de norm van artikel 47 lid 1 onder a. (‘rede-
lijk bekwame beroepsuitoefening) of onder b. (‘datgene 
wat een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt’) Wet BIG. 
De norm onder b. lijkt het meest in aanmerking te komen 
aangezien de triërende artsen zelf geen behandelrelatie 
met de patiënt hebben; die relatie bestaat tussen de pati-
ent en zijn behandelaar(s). Het Draaiboek is, hoe dan ook, 
steeds een belangrijke toetssteen.6 Dat geldt ook bij een 
civielrechtelijke claim, die hier verder buiten beschouwing 
blijft. 

Met een verklaring van de zijde van de Inspectie dat het Draaiboek 

heeft te gelden als een invulling van de Wkkgz-norm voor goede 

zorg zou ruggesteun worden gegeven aan de triërende artsen
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De KNMG en de FMS hebben aan de Inspectie 
gevraagd deze status van het Draaiboek te bevestigen. Met 
een verklaring van haar zijde dat het Draaiboek heeft te 
gelden als een invulling van de Wkkgz-norm voor goede 
zorg zou ruggesteun worden gegeven aan de triërende art-
sen. Deze artsen zouden er op deze wijze zeker van kun-
nen zijn dat zij bij het toepassen van de criteria uit het 
Draaiboek handelen overeenkomstig de centrale kwali-
teitsmaatstaf van de Wkkgz. En, in het  verlengde daarvan, 
dat zij bij hun triagebeslissingen  voldoen aan de privaat-
rechtelijke norm van goed hulpverlenerschap zoals neer-
gelegd in artikel 7:453 BW. De Inspectie is, aldus de Inlei-
ding van de eerste versie van het Draaiboek, weliswaar 

‘niet in de positie om een oordeel uit te spreken over of 
goedkeuring te verlenen aan de inhoudelijke afwegingen’, 
maar zij begrijpt ‘de noodzaak om met dit Draaiboek de 
zeer complexe keuzes te kunnen rechtvaardigen.’ Het is 
hiermee duidelijk dat haar instemming het Draaiboek een 
stevig(er) fundament moet geven, een extern fiat ter legi-
timering van de criteria van het Draaiboek en de koppe-
ling met het wettelijke kader van de Wkkgz. 

Bijzonder hierbij is, zoals we hierna beschrijven, dat 
de Inspectie ten tijde van haar instemming zélf nog geen 
politieke ruggesteun had gekregen wat betreft het leef-
tijdscriterium als (rechtmatig) selectiecriterium. De Minis-
ter voor Medische Zorg wees leeftijd als triage-instrument 

Wetenschap

Gustav Klimt, ‘Tod und Leben’, 1910, Leopold Museum, Wenen
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eerst nog expliciet af wegens niet-verenigbaarheid daar-
van met het algemene discriminatieverbod (waaronder 
ook het verbod op discriminatie naar leeftijd).7 Zo zat de 
Inspectie in feite in een spagaat, ook al is dat opvallend 
genoeg in de literatuur of elders niet als een probleem 
gesignaleerd. Intussen kon men zich in de praktijk afvra-
gen hoeveel gezag daadwerkelijk toekwam aan het stem-
pel van de Inspectie: in hoeverre kon bij zo’n evidente dis-
crepantie binnen de muren van één ministerie worden 
gezegd dat triage op basis van leeftijd ‘goede zorg’ zou 
opleveren?

Het feit dat ter juridische inbedding van het Draai-
boek wordt aangehaakt bij de Wkkgz-norm van goede zorg 
is opvallend. Het betreft, waar het de ziekenhuiszorg 
betreft, een norm die duidelijk geschreven is voor hande-
lingen binnen het medisch domein. Triërende artsen gaan 
in fase 3 stap C bij hun beslissingen immers juist over op 
overwegingen die buiten de medische sfeer liggen. Hier-
naast is er nog een bijzonderheid: het Draaiboek, door 
minister Van Ark aangeduid als een ‘beroepsrichtlijn’,8 
schrijft dwingend voor hoe de triërende artsen moeten 
beslissen over wie wel en wie niet een plek op de IC krijgt 
als er niet genoeg IC-bedden meer zijn. In tegenstelling 
tot bij ‘gewone’ zelfregulering, zoals richtlijnen en proto-
collen voor medisch handelen, is er voor deze artsen géén 
ruimte om in een concreet geval weloverwogen, en dus 
gemotiveerd, van het Draaiboek en de daarin neergelegde 
criteria af te wijken.9 In de bewoordingen van de Inspec-
tie: het Draaiboek staat expliciet geen afwijkingen toe.10 
Terugkerend naar het genoemde voorbeeld: de triërende 
artsen zullen, bij eenzelfde levensverwachting, de patiënt 
van 59 jaar bij de triage vóór de patiënt van 61 jaar moe-
ten laten gaan, ook als zij oordelen dat de omstandighe-
den, bijvoorbeeld bijzondere familieomstandigheden, dit 
niet rechtvaardigen.11 Reden voor dit dwingende karakter 
is dat fase 3 landelijk wordt afgekondigd en dus voor alle 
ziekenhuizen in Nederland geldt. Als niet overal op dezelf-

de wijze, volgens de criteria van het Draaiboek, wordt 
beslist, ontstaat medisch-juridisch gezien ongelijkheid 
tussen patiënten.

Hoe verhoudt deze status van het Draaiboek – geen 
wetgeving, maar zelfregulering; geen afwijkingsmogelijk-
heid; geen beperkte, maar vérstrekkende gevolgen voor 
patiënten – zich tot de in de Grondwet en verdragen opge-
nomen grond- en mensenrechten?

Algemeen kader: grond- en mensenrechten 
Triage in fase 3 stap C op basis van het leeftijdscriterium 
raakt zowel artikel 1 Gw, met betrekking tot het recht op 
gelijke behandeling en non-discriminatie, als artikel 11 
Gw, inzake het recht op lichamelijke integriteit. Artikel 11 
Gw en de daarop gebaseerde eis van informed consent van 
patiënten voor geneeskundige behandeling (artikel 7:448 
en 450 BW) blijven hier verder buiten beschouwing. De 
aandacht concentreert zich op artikel 1 Gw, dat in combi-
natie met artikel 22 Gw betreffende het recht op gezond-
heidszorg12 een recht op gelijke toegang tot zorg impli-
ceert. In internationaal- en mensenrechtelijk kader is met 
name artikel 12 Internationaal Verdrag inzake Economi-
sche, Sociale en Culturele rechten (IVESCR) te noemen. Dit 
artikel bevat een recht op lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. In samenhang met artikel 2 lid 2 IVESCR 
(non-discriminatie) verwoordt ook dit artikel het recht 
van mensen op gelijke toegang tot zorg.

Artikel 1 Gw noemt, naast bijvoorbeeld godsdienst 
en levensovertuiging, leeftijd níet als verboden discrimi-
natiegrond. Ook déze factor valt echter onder zijn toepas-
singsbereik, zoals minister Van Ark (Medische Zorg en 
Sport) afgelopen juli ook memoreerde bij haar beantwoor-
ding van Kamervragen over het Draaiboek.13 Een voorstel 
(amendement) om óók leeftijd met zoveel woorden in 
artikel 1 Gw te noemen is onlangs na een negatief van 
advies van de Raad van State14 door de Tweede Kamer 
afgewezen.15 Reden was dat deze factor van andere aard is 
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dan de andere in artikel 1 Gw genoemde non-discrimina-
tiegronden. 

Met het oog op onze hierna te bespreken zienswijze 
inzake de (juiste) juridische vormgeving van het Draai-
boek en het daarin opgenomen leeftijdscriterium is het 
van belang iets meer over die andere aard van het leef-
tijdscriterium te zeggen. Zij houdt verband met het gege-
ven dat leeftijd vaak een functioneel criterium is: een cri-
terium waarvan door de wetgever regelmatig gebruik 
wordt gemaakt om tussen (groepen) mensen te kunnen 
differentiëren, bijvoorbeeld bij het bepalen van aanspra-
ken, rechten en verplichtingen. Dat geldt zeker ook voor 
de gezondheidszorg. Illustratief is de reactie van de KNMG 
op een initiatiefwetsvoorstel (strafbaarstelling leeftijdsdis-
criminatie, 2020). Die verwoordt dat leeftijd in de gezond-
heidszorg steeds een belangrijk gegeven is bij het bepalen 
van de conditie van een patiënt. Leeftijd speelt verder een 
rol in de publieke gezondheidszorg, zoals bij het bepalen 
van de doelgroep van vaccinatie- en screeningsprogram-
ma’s. Dit neemt echter niet weg, aldus ook de KNMG, dat 
aan niemand in Nederland adequate zorg mag worden 
onthouden ‘en al helemaal niet op grond van leeftijd 
alléén’. Dit laatste zou neerkomen op het maken van een 
ongeoorloofd onderscheid tussen mensen bij het geven 
van toegang tot of het verstrekken van zorg aan mensen.16 

Dat leeftijd als zodanig geen rol mag spelen, komt 
behalve in artikel 1 Gw en artikel 2 lid 2 IVESCR ook expli-
ciet tot uitdrukking in de Internationale Artseneed, opge-
nomen in de Declaration of Geneva van de World Medical 
Association: 

‘I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or 
disability, (…) or any other factor to intervene between my 
duty and my patient’.17

Leeftijdsdiscriminatie?
Een belangrijke vraag is óf het onderscheid naar leeftijd 
dat het Draaiboek met betrekking tot de IC-triage maakt 
is te beschouwen als een vorm van discriminatie, dus als 
een ongerechtvaardigd onderscheid in de zin van artikel 1 
Gw en 2 lid 2 IVESCR. Hiervoor is het nodig te kijken naar 
de ratio van het leeftijdscriterium in het Draaiboek. 

Het onderscheid naar leeftijd, in het Draaiboek uitge-
drukt in generaties, is gebaseerd op het fair innings-argu-
ment. Dat zegt dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen 
moeten hebben om verschillende levensfases te doorlo-
pen. Jongere generaties hebben daarom een sterkere 
morele aanspraak op levensreddende zorg dan oudere 
generaties. Deze laatste hebben immers al meer levensja-
ren genoten. Andersom gezegd, en in de bewoordingen 
van de (ethici-)auteurs van het Draaiboek: ‘het is gerecht-
vaardigd om jongere generaties voorrang te geven boven 
oudere generaties, omdat iedereen in de loop van zijn of 

haar leven evenveel gelijke mogelijkheden (‘fair innings’) 
zou moeten hebben.’ Het argument dat dit neerkomt op 
leeftijdsdiscriminatie zou ethisch gezien niet overtuigend 
zijn ‘omdat iedereen in principe gedurende zijn leven ver-
schillende leeftijden doorloopt, wat leeftijd onderscheidt 
van bijvoorbeeld sekse of etniciteit’. In ieder geval ‘bete-
kent het ‘fair innings’-argument niet dat er een absolute 
leeftijdsgrens is: in principe kan iedereen, hoe oud ook, op 
de IC komen’. 

Houdt deze argumentatie, de verschillende ethische 
ins en outs van het fair innings-principe daargelaten, 
inderdaad géén leeftijdsdiscriminatie in? Ook andere ethi-
ci duiden op een verschil tussen leeftijd en andere (als dis-
criminatoir aangemerkte) criteria zoals huidskleur, 
geslacht of opleidingsniveau en kennen aan dat verschil 
betekenis toe. Leeftijd is, aldus hun opvatting, wel degelijk 
relevant. Tot deze groep behoren onder andere Bredenoord 
en Derde. In een pleidooi in NRC Handelsblad van 6 janua-
ri 2021 vóór handhaving van het leeftijdscriterium stellen 
zij onder meer dat een ouder persoon al (heel) veel meer 
jaren de mogelijkheid heeft gehad om iets van zijn of haar 
leven te maken dan een jonger iemand.18 Op basis van 
intergenerationele solidariteit, gelijkwaardigheid en kan-
sengelijkheid is het daarom te rechtvaardigen het schaarse 
IC-bed aan iemand van een jongere generatie te geven, hoe 
tragisch en wreed het ook is. Het gaat hierbij volgens hen 
om ongelijke situaties, en daarin mag er ongelijk gehan-
deld worden.

Een andere zienswijze is naar voren gebracht door 
Jongepier, Nijmeegs ethicus. Zij stelde op 12 januari 2021 
in NRC Handelsblad in een reactie op Bredenoord en 
 Derde onder meer dat het – wat haar betreft beruchte, en 
binnen de ethiek niet onomstreden – fair innings-principe 
te veel gericht is op jongeren tegenover ouderen.19 Het 
gaat in de praktijk namelijk vaak om ouderen versus iets 
minder ouderen. Fase 3 stap C komt immers pas aan de 
orde als geen triage meer mogelijk is op medische overwe-
gingen. Bij selectie op medische overwegingen krijgen jon-
geren, om fysieke redenen, meestal sowieso al voorrang. 
Bij kleinere leeftijdsverschillen verliest het fair innings-
argument volgens haar daarom alle kracht. En zo gezien 
had in het Draaiboek ook beter gekozen kunnen worden 
voor kleinere ‘leeftijdsafstanden’ dan twintig levensjaren, 
bijvoorbeeld vijftien levensjaren. Dat leeftijd als factor wel 
degelijk relevant is en er daarom geen sprake is van leef-
tijdsdiscriminatie, zoals Bredenoord en Derde stellen, is 
volgens Jongepier een drogreden: ‘hier wordt datgene ver-
ondersteld waar precies de discussie over moet gaan: 
namelijk of leeftijd niet-medisch ‘relevant’ mag zijn.’

Jammer genoeg is de discussie op politiek niveau 
niet fundamenteel gevoerd. Tot de publicatie van de twee-
de versie van het Draaiboek in november 2020 heeft het 
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kabinet, in de personen van de Ministers voor Medische 
Zorg en Sport Van Rijn en Van Ark, steeds duidelijk gesteld 
dat met het leeftijdscriterium een onderscheid naar leef-
tijd wordt gemaakt, en dat men dat niet kan ondersteu-
nen. Voor het kabinet is namelijk elk leven gelijkwaardig. 
Als een oudere patiënt op medische gronden evenveel 
herstelkansen heeft als een jongere patiënt, kan hem of 
haar daarom geen aanspraak op levensreddende zorg wor-
den ontzegd. Bovendien: ook in de ons omringende lan-
den, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt 
een leeftijdscriterium niet gehanteerd, ‘omdat iedereen 
een gelijke kans op toegang tot zorg heeft en er geen 
onderscheid gemaakt mag worden op basis van leeftijd 
omdat dit discriminatie is.’ Onder invloed van onder meer 
de media en de Tweede Kamer (eerst ‘tegen’, later ‘voor’) is 
het kabinet op 11 januari 2021 ‘om’ gegaan. In een Kamer-
brief van 4 januari 2021 was de visie nog dat een verschil 
tussen leeftijd en andere vormen van discriminatie (zoals 
van minderheden), omdat leeftijd betrekking heeft op 
iederéén, nog geen argument is om op basis van leeftijd 
alléén te triëren.20 De fundamentele gelijkwaardigheid van 
mensen sluit uit dat hun belangen bij verder leven tegen 
elkaar worden afgewogen. Met spoed zou zelfs een wetge-
vingsproces in gang worden gezet om IC-triage op grond 
van leeftijd alléén te verbieden. Op 11 januari 2021 is de 
zienswijze daarentegen dat sprake is van een (ethische) 
afweging ‘waarover in redelijkheid verschillend kan wor-
den gedacht binnen de juridische grenzen van het verbod 
van leeftijdsdiscriminatie.’ Het betreft een crisissituatie 
waarin keuzes met betrekking tot IC-toegang nu eenmaal 
onvermijdelijk zijn. En daarbij biedt de onderverdeling in 
leeftijdscohorten, met een breed politiek en maatschappe-
lijk draagvlak (beroepsgroep, ouderen- en patiëntenorga-
nisaties, Inspectie) een passend en goed hanteerbaar 
instrument. Met dit alles blijft de keuze die in het Draai-
boek wordt gemaakt, aldus het kabinet, binnen de ruimte 
die de rechtvaardigingsgronden voor het maken van 
onderscheid naar leeftijd bieden. 

De ommezwaai van het kabinet is naar uitkomst wat 
ons betreft te billijken. Vooral het gegeven dat artsen zelf 
het fair innings-argument in meerderheid onderschrijven 
en loten tussen patiënten, als resterende, laatste optie, als 
een doemscenario zien, legt gewicht in de schaal. Hetzelf-
de geldt voor het feit dat veel Nederlanders zélf, allen in 
beginsel potentiële COVID-19-patiënten, vinden dat het 
leeftijdscriterium te billijken is. Het lijkt erop, aldus bij-
voorbeeld Legemaate, dat mensen het intuïtief vaak recht-
vaardig vinden.21

Er zijn in dit geval juridisch gezien twee benaderin-
gen mogelijk. De eerste is dat geen sprake is van een situ-
atie van leeftijdsdiscriminatie in de zin van artikel 1 jo. 22 
Gw en artikel 2 lid 2 jo. artikel 12 IVESCR. De tweede is dat 

dit in beginsel wél het geval is, maar het gemaakte, discri-
minatoire onderscheid naar leeftijd te rechtvaardigen is. 
Het kabinet lijkt in zijn Kamerbrief van 11 januari 2021 
op twee gedachten te hinken. Enerzijds geeft het aan dat 
het met het aanvaarden van het leeftijdscriterium binnen 
de grenzen van het verbod op leeftijdsdiscriminatie blijft. 
Anderzijds merkt het op dat het binnen de ruimte blijft 
die de rechtvaardigingsgronden voor het maken van 
onderscheid naar leeftijd bieden. In het eerste geval is het 
leeftijdscriterium in het Draaiboek in beginsel niet pro-
blematisch (artikel 1 Gw is überhaupt niet in het geding), 
daargelaten de aanknoping bij de norm van goede zorg in 
artikel 2 Wkkgz (zie hierna). In beginsel, want naar ons 
oordeel staat de vormgeving van het leeftijdscriterium 
(via zelfregulering) toch ook dán op gespannen voet met 
het grond- en mensenrechtenkader. Vooral, zoals wij hier-
na zullen bespreken, met artikel 12 IVESCR en de bijbeho-
rende, belangrijke General Comment No. 14.22 In de tweede 
situatie vindt een beperking van het grond- en mensen-
recht van artikel 1 jo. artikel 22 Gw, respectievelijk 2 lid 2 
jo. artikel 12 IVESCR plaats met een beroep op een redelij-
ke en objectieve rechtvaardigingsgrond daarvoor. 

De meest zuivere benadering is volgens ons de twee-
de. Wij gaan daarbij uit van wat ethicus Jongepier als kern-
vraag beschouwt. Zoals hiervoor aangehaald: ‘of leeftijd 
niet-medisch “relevant” mag zijn.’ Van belang, en uitgangs-
punt, is juridisch gezien namelijk de elementaire regel 
onder artsen dat onderscheid tussen patiënten om niet-

medische reden alléén niet is toegestaan. Deze regel is 
hecht verankerd. De genoemde Internationale Artseneed 
evenals de vermelde reactie van de KNMG op het initia-
tiefwetsvoorstel Strafbaarstelling leeftijdsdiscriminatie 
weerspiegelen dit. 

Deze tweede benadering lijkt ook het meest te passen 
bij het gedachtegoed van artikel 1 jo. artikel 22 Gw en arti-
kel 2 lid 2 jo. artikel 12 IVESCR. Haar aanleggend tegen de 
ethische fair innings-benadering die leeftijd in fase 3 stap 
C wél relevant acht (en daarom niet-discriminatoir) omdat 
het iets anders betreft dan bijvoorbeeld huidskleur en 
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geslacht, leidt dit tot het volgende: er is wél sprake van 
leeftijdsdiscriminatie tussen patiënten, maar de fair 
innings-argumentatie legitimeert deze (tenminste: als 
men haar onderschrijft). Zij geldt dan als een redelijke en 
objectieve grond voor een beperking van het recht op gelij-
ke behandeling en non-discriminatie (en is tevens propor-
tioneel te achten en voldoet aan de subsidiariteitseis).

Geen zelfregulering, maar wetgeving
Als het gebruik van het leeftijdscriterium op zichzelf te 
rechtvaardigen is, rijst de vraag: is zelfregulering, zoals het 
Draaiboek, de aangewezen weg om vorm te geven aan het 
leeftijdscriterium? In beginsel kunnen de KNMG en de FMS 
als ‘veldpartijen’ een regeling zoals het Draaiboek tot stand 
brengen, ook als die in de horizontale relatie tussen IC-art-
sen en patiënten een beperking inhoudt van het recht op 
non-discriminatie. Voorwaarden zijn een legitiem doel, 
noodzakelijkheid, proportionaliteit en het voldoen aan de 
eis van subsidiariteit. Deze voorwaarden zijn wellicht geen 
probleem, uitgaande van de hiervoor besproken ethische 
rechtvaardiging voor het gebruik van het leeftijdscriterium. 
Een punt van aandacht is daarentegen wél dat het leeftijds-
criterium, in tegenstelling tot de regels in ‘gewone’ medi-
sche richtlijnen, ziet op beslissingen op niet-medische gron-
den en daardoor ook niet medisch functioneel is. Zoals 
hiervoor beschreven, mogen triërende artsen ook niet van 
het leeftijdscriterium afwijken. Ook zijn aan de toepassing 
van het criterium onmiskenbaar zeer ingrijpende gevolgen 
verbonden. Het raakt bovendien vooral oude(re) patiënten, 
een groep mensen die in het systeem van grond- en men-
senrechten als extra beschermenswaardig geldt. 

Volgens Legemaate, in een gezondheidsrechtelijke 
COVID-19-publicatie in het Tijdschrift voor Gezondheids-
recht, is het vanzelfsprekend dat het Draaiboek en dus 
ook het leeftijdscriterium in het veld tot stand is geko-
men. Bij de totstandkoming van professionele richtlijnen 
is in beginsel immers van ministeriële verantwoordelijk-
heid geen sprake. In lijn hiermee achtte hij het opmerke-
lijk dat de Minister voor Medische Zorg aanvankelijk 
krachtig stelling nam tegen het leeftijdscriterium en ver-
kondigde het zo nodig bij wet te verbieden. Want dat is 
iets wat, aldus Legemaate, niet tot haar formele bevoegd-
heid behoort.23

Hoewel in het veld opgestelde richtlijnen, protocol-
len en dergelijke bij uitstek geschikt zijn om regels te 
geven voor medisch-practici en hun verrichtingen, is dit 
naar onze opvatting bij het leeftijdscriterium anders. Dat 
overstijgt duidelijk het reguliere medische domein. Zijn 
aard, te weten het aanbrengen van een beperking op het 
recht van artikel 1 GW en artikel 2 lid 2 IVESCR (maar dus 
wél een te rechtvaardigen beperking), en voor wie daar 
anders tegenaan mocht kijken (er is überhaupt geen spra-
ke van leeftijdsdiscriminatie) dan toch zeker zijn hiervoor 
genoemde bijzondere aspecten, verlangen een regeling bij 
wet. Vooral het niet-medische karakter legt gewicht in de 
schaal. Dit betekent dat het leeftijdscriterium (mede) bui-
ten artsenkring moet worden opgesteld. Er dient op een 
ander, Haags niveau te worden meegekeken. En dan dus 
niet alleen door de Inspectie. Een bevestiging door deze 
instantie is niet voldoende, los van de vraag of zij daar-
mee wellicht niet over de grens van haar toezichthouden-
de bevoegdheden zou gaan en in feite als quasi-wetgever 

zou gaan fungeren. Aangewezen is een legitimering op 
(formeel-)democratisch niveau, ook al heeft uiteindelijk 
toch nog een politieke discussie met de Tweede Kamer 
over het criterium plaatsgevonden. Die discussie is overi-
gens niet uitgemond in een fundamentele standpuntbe-
paling door het kabinet wat betreft het al dan niet discri-
minatoire karakter van het leeftijdscriterium. 

Een argument voor een wettelijke regeling is even-
eens dat, zoals hiervoor besproken, het binnen het 
gezondheidsrecht gebruikelijk is om leeftijdsgrenzen – 
zelfs als zij functioneel zijn – in de wet neer te leggen.  
Een belangrijk argument vormt verder ook de General 
Comment No. 14 (2000) bij artikel 12 IVESCR. Dit gezag-
hebbende document onderkent dat het bij schaarste 
onvermijdelijk kan zijn over te gaan tot beperking van het 
recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar er 
dient dan wel volgens een ‘participatory and transparent 
process’ te worden gehandeld, met een belangrijke eigen 
verantwoordelijkheid van de Staat. Tot de kernverplichtin-
gen van de Staat behoort volgens het General Comment 
No. 14 onder meer:

‘To adopt and implement a national public health 
strategy and plan of action, on the basis of epidemio-
logical evidence, addressing the health concerns of 
the whole population; the strategy and plan of action 
shall be devised, and periodically reviewed, on the 
basis of a participatory and transparent process; they 
shall include methods, such as right to health indica-
tors and benchmarks, by which progress can be clo-
sely monitored; the process by which the strategy and 
plan of action are devised, as well as their content, 
shall give particular attention to all vulnerable or 
marginalized groups.’ 24 

Oók gelet hierop kan worden gezegd dat het opstellen van 
het leeftijdscriterium niet iets is voor artsenorganisaties 
alléén. Dat het geen zaak van public health betreft, maakt 
dit niet anders. 

Internationaalrechtelijk sluit de eis van een regeling 
bij wet in formele zin tevens aan bij artikel 4 IVESCR. Deze 
bepaling houdt in dat een – gerechtvaardigde – beperking 
door de Staat van één of meer rechten uit het IVESCR, 
waaronder dus gelijke toegang tot zorg (ten behoeve van 
een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezond-
heid) slechts bij wet mag plaatsvinden. Nationaalrechtelijk 
past medebetrokkenheid van de overheid bij de totstand-
brenging van het leeftijdscriterium bij haar verantwoorde-
lijkheid ex artikel 1 en, vooral, ex artikel 22 Gw. 

Onze zienswijze dat het leeftijdscriterium een wette-
lijke regeling verlangt, ook al is sprake van een indeling in 
generaties en niet van een hard afkappunt, sluit aan bij de 
opvatting van Buijsen.25 In een artikel over de intensive 
care in tijden van COVID-19 komt deze auteur tot eenzelf-
de conclusie, met name op basis van General Comment 
No. 14. Ook mensenrechten-jurist Arosemena Solorzano, 
die ervan uitgaat dat het leeftijdscriterium een beperking 
van mensenrechten oplevert, gaat uit van een regeling bij 
wet.26 Er dient volgens hem sprake te zijn van besluitvor-
ming volgens een democratisch proces. 

Opmerkelijk is in dit verband een ontwikkeling in 
het Verenigd Koninkrijk: artsenorganisaties hebben daar 
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gepleit voor emergency legislation als wettelijke ruggen-
steun.27 Zij deden dit óók met het oog op medische claims 
met betrekking tot de door hen te nemen beslissingen 
over, niet zelden, leven en dood:

‘Doctors’ organisations plea for emergency legislation 
came in a letter to the health secretary (…). The letter 
pointed out: “While doctors have a range of valuable 
guidance they can refer to on administrating and 
withdrawing treatment (…) this guidance neither pro-
vides nor claims to provide legal protection.’’’ 

Een uitgebreid Duits rechtsvergelijkend overzicht, waarin 
Nederland opvallend genoeg ontbreekt (naar wij begrij-
pen: omdat het geen informatie aan de onderzoekers 
heeft verstrekt), toont dat niet alleen in onze buurlan-
den, maar ook in verschillende andere landen het leef-
tijdscriterium als niet-medisch criterium wordt afgewe-
zen. Italië wil het desnoods, voor een uiterste situatie, 
nog wel in gedachten houden. In de Stellungnahme van 
de Duitse Bundesärztekammer van 10 december 2020, 
opgesteld op verzoek van het Bundesverfassungsgericht, 
waarin deze rechtsvergelijking is opgenomen, stelt de 
Bundesärztekammer (vergelijkbaar met de KNMG) onder 
meer: 

‘Im Interesse einer breiten Akzeptanz der Kriterien 
und Verfahren ist es aus Sicht der Bundesärztekam-
mer “(…) Aufgabe der Politik, die Öffentlichkeit über 
Bedingungen und Konsequenzen der SARS-CoV2- 
Pandemie für den Fall der nicht mehr bedarfsgerecht 
vorhandenen medizinischen Ressourcen zu informie-
ren und Transparenz hinsichtlich ärztlicher Entschei-
dungszwänge herzustellen (…).”’28

Door het Bundesverfassungsgericht zelf is in een spoeduit-
spraak van 16 juli 2020 betreffende triage bij medische 
behandeling van COVID-19 onder meer overwogen dat het 
opstellen van een verbindende regeling inzake triage niet 

tot de bevoegdheid behoort van een, tot dit doel in te stel-
len, gremium bestaande uit bij de gezondheidszorg 
betrokken personen of instanties:

‘Zudem ist der Eilantrag der Beschwerdeführenden 
darauf gerichtet, wegen der zu erwartenden Dauer 
eines Gesetzgebungsverfahrens zunächst durch die 
Bundesregierung ein Gremium auch mit Interessen-
vertretungen der Betroffenen benennen zu lassen, 
das die Verteilung knapper intensivmedizinischer 
Ressourcen vorläufig regelt. Dies würde die Situation 
der Beschwerdeführenden aber nicht wesentlich ver-
bessern. Nicht nur verfügte ein solches Gremium 
über eine geringere Legitimation als beispielweise 
der Deutsche Ethikrat, den der Gesetzgeber einge-
richtet hat. Ein solches Gremium hätte auch nicht 
die Kompetenz, verbindliche Regelungen zu verab-
schieden, auf die es den Beschwerdeführenden gera-
de ankommt.’29

Voor de duidelijkheid willen wij tot slot benadrukken dat 
ons standpunt dat het leeftijdscriterium bij wet dient te 
worden geregeld niet inhoudt dat de feitelijke toepassing 
van dit criterium niet in handen van de IC-artsen zou die-
nen te liggen. Vanzelfsprekend is dat een taak die aan hén 
toekomt. 

De Wkkgz als ankerplaats? 
In geval van een regeling bij wet, maar ook als het leef-
tijdscriterium zijn fundament alleen in het Draaiboek zou 
blijven houden, is de Wkkgz niet de geschikte wetgeving 
om bij aan te haken. Het is een wet die, zoals hiervoor ver-
meld, is geschreven voor de kwaliteit en de veiligheid van 
door zorgaanbieders (waaronder zorginstellingen) ver-
strekte zorg. Zij regelt naast de norm van goede zorg aller-
lei aan het kwaliteitsaspect gerelateerde onderwerpen 
zoals de personele en materiële uitrusting van zorginstel-
lingen en interne en externe meldingsplichten in geval 
van incidenten, calamiteiten en ontslag van disfunctione-
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onze buurlanden, maar ook in verschillende andere landen het 

leeftijdscriterium als niet-medisch criterium wordt afgewezen
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rende zorgverleners. ‘Goede zorg’ heeft voor wat betreft de 
zorgverleners ‘aan het bed’ betrekking op het handelen 
overeenkomstig de medisch-professionele standaard. Het 
gaat daarbij om medische verrichtingen en andere vor-
men van zorgverlening. Het leeftijdscriterium ziet, als 
niet-medisch criterium, op iets anders. Hierop aanslui-
tend: het is niet aan de artsenorganisaties alléén (en/of de 
Inspectie) om dit criterium als een ‘veldnorm’ te bestem-
pelen en het daarmee als (invulling van) ‘goede zorg’, 
 respectievelijk de medisch-professionele standaard op te 
leggen aan de triërende artsen. 

Wat is het alternatief? Te denken valt aan het opne-
men van een bepaling in de gelijke behandelingswetge-
ving die betrekking heeft op zorgverlening in uitzonderlij-
ke omstandigheden, zoals een pandemie. Die zou dan de 
mogelijkheid moeten bieden van een beperking van het 
recht op gelijke toegang tot zorg. Wie denkt aan een tijde-
lijke regeling in plaats van een permanente (niet onze 
voorkeur; nieuwe pandemieën zijn niet uitgesloten) zou 
tot dit doel kunnen aanknopen bij de tijdelijke ‘Coronawet’ 
en een aanvulling daarvan kunnen voorstellen.

Als we het ook in de toekomst met alléén het Draai-
boek, als zelfregulering, moeten doen, wordt het lastig. 
Een wijziging van – bij gebreke van een goed alternatief 
– de Wkkgz en/of afdeling 7.7.5 BW is dan een mogelijk-

heid. Aan deze wettelijke regeling(en) zou een specifieke 
‘pandemiebepaling’ kunnen worden toegevoegd die als 
een – dan méér geschikte – kapstok voor zelfregulering 
zoals het Draaiboek gaat fungeren. 

Tot slot
De kans dat het Draaiboek Triage, met daarin het leeftijds-
criterium, door triërende artsen daadwerkelijk zal moeten 
worden toegepast is klein. Het is echter goed dat er een 
document is opgesteld voor deze artsen. Zij moeten, in 
vaak hectische omstandigheden, zeer moeilijke beslissin-
gen nemen. De KNMG en de FMS hebben een grote pres-
tatie geleverd door in korte tijd een raamwerk te maken 
dat deze artsen steun biedt, inhoudelijk en wellicht ook 
op het emotionele vlak. De roep van artsen in het Ver-
enigd Koninkrijk laat zien dat een dergelijk houvast in de 
praktijk in een behoefte voorziet. 

Aan het belang van het Draaiboek hebben we met 
onze meer kritische focus, met name gericht op het leef-
tijdscriterium, vanzelfsprekend niet willen afdoen. We 
hopen dat onze opmerkingen en suggesties een steentje 
bijdragen aan de verdere gedachtevorming over het leef-
tijdscriterium en de plaats daarvan binnen de wet- en 
regelgeving. Zoals uiteengezet, verdient het wat ons 
betreft een plaats in de wetgeving.  

Te denken valt aan het opnemen van een bepaling in de gelijke 

behandelingswetgeving die betrekking heeft op zorgverlening 

in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een pandemie


