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STELLINGEN

1. De nauwe samenhang tussen de informatieplicht van de hulpverlener en
het vereiste van toestemming van de patient voor verrichtingen ter
uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst ('informed
consent') komt in de artikelen 7:448 en 7:450 BW onvoldoende tot
uitdrukking. Dit bezwaar is weg te nemen door de in deze beide artikelen
opgenomen voorschriften in een bepaling weer te geven, en daarbij de
regel te formuleren dat de hulpverlener verplicht is om op basis van
deugdelijke informatie de toestemming van de patient te verwerven.

2. Artikel 7:448 lid 1 BW dient zodanig te worden geherformuleerd dat uit
de bewoordingen van deze bepaling duidelijk blijkt dat de informatie-
plicht van de hulpverlener niet alleen informatie ten behoeve van het
'informed consent' van de patient omvat, maar ook informatie die
betrekking heeft op de uitvoering en op de voortgang van het onderzoek
of van de behandeling, met inbegrip van instructies en waarschuwingen.

3. De opmars van de 'machinegeneeskunde', en daarmee de toenemende
afhankelijkheid van zowel de patient als de arts van apparatuur, maakt het
wenselijk om in de omschrijving van de norm van het goed hulpverlener-
schap (artikel 7:453 BW) expliciet naar het veiligheidsaspect te verwijzen.

4. Het verdient aanbeveling om, naar het voorbeeld van het bepaalde in de
'(Muster-) Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte' (MBO-
Ä 1997, B. Regeln zur Berufsausübung, Paragraaf 6), in de KNMG-
'Gedragsregels voor artsen' een bepaling op te nemen die artsen verplicht
om vermoede schadelijke bijwerkingen en interacties van geneesmiddelen
te melden bij de daarvoor aangewezen instantie, de Stichting Landelijke
Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen.

5. Onder artsen en apothekers vindt op dit moment een discussie plaats over
de wenselijkheid van de vermelding van de indicatie op het recept. Het is
echter in beginsel aan de patient om hierover te beslissen.

6. Een schrapping, zoals door het kabinet voorgesteld, van de in artikel 19
Wet op de Geneesmiddelenvoorziening neergelegde regel dat een apothe-
ker de artsenijbereidkunst slechts in een apotheek mag uitoefenen, leidt
tot een ongewenste vorm van 'polyfarmacie' en is niet verenigbaar met
de door het kabinet voorgestane zorgverlenende rol van de apotheker.



7. Het fenomeen 'apotheekhoudende huisarts' is uit de tijd. Het eind 2000 in
de Tweede Kamer gedane voorstel om het primaat van de openbare
apotheker ter zake van de uitoefening van de artsenijbereidkunst op te
heffen ter waarborging van de positie van de apotheekhoudende huisarts,
dient daarom te worden verworpen.

8. De aanduiding 'medicijnen' voor de Studie geneeskunde dient, gezien de
aandacht die de farmacologie en de farmacotherapie in deze Studie
krijgen, te worden vermeden.

9. Een dierenarts die bij een paard een aankoopkeuring verricht, haalt juri-
disch gezien niet zelden een paard van Troje binnen.

10. Probleemgestuurd onderwijs in kleine groepen leidt bij grote studenten-
aantallen tot 'probleemgestoorde' tutoren.

11. De wandelaar die hoog in de bergen het er/Yr/cA/M/n «aww/n ('kleine
hemelheraut') ontwaart, heeft de top bereikt.
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