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De politiek en Aids 

J EROEN VAN DIJ K* 

De ziekte Aids. amper een paar jaar in Nederland 
bekend. heeft al veel aandacht gekregen. Gelukkig 
is de overheid in een redelijk vroeg stadium met de 
bestrijding van de besmetting en bij alle mogelijke 
andere problemen. die met de ziekte 
samenhangen. betrokken. 

In dit artikel zal ik niet alle bemoeienissen van 
de overheid met het probleem behandelen. Ik 
beperk mij tot de vraagstukken. waarbij 
belangentegenstellingen zijn te onderscheiden 
tussen dragers van de antistoffen (seropositieven) 
en de degenen die lijden aan de ziekte enerzijds en 
derden anderzijds in verband met het testen op de 
aanwezigheid van antistoffen in het lichaam. 
Bekeken wordt welke rol daarbij voor de overheid 
is weggelegd. 

Levensverzekeringen 

Eén van de bovenbedoelde problemen die zich hebben 
voorgedaan met betrekking tot het testen op antistoffen 
lijkt op een bevredigende manier te zijn opgelost. Ik 
doel hierbij op de wens van (Ievens-)verzekeraars om 
een HIV-test af te laten nemen alvorens een verze
keringsovereenkomst af te sluiten. Hier deed zich de 
vraag voor of aspirant-verzekeringnemers konden 
worden gedwongen zich aan een test te onderwerpen 
en/of aan de verzekeringsmaatschappijen de vrijheid 
kon worden gelaten te bepalen wie wel en wie niet 
zouden worden getest. 

De vrees voor discriminatie bestond: het mag·niet de 
bedoeling zijn dat de verzekeraar door middel van het 
vragenformulierte weten komtof iemand tot een risico
groep behoort en vervolgens bijvoorbeeld alle homo
seksuelen tot een test dwingt. Dat zou tot ongelijke 
behandeling leiden. 

Deze angst voor discriminatie is voor een groot 
gedeelte weggenomen doordat na overleg met betrok
kenen de regering toestemming heeft gegeven om 
iedereen te testen die een levensverzekering met een 
verzekerde som van meer dan f 200.000,- wil afslui
ten. Op die manier wordt geen onderscheid naar 
persoon gemaakt en is met het belang van assura
deuren rekening gehouden . 

Opmerkelijk was hierbij wel dat het regeringsstand
punt inzake testen zonder medische indicatie in enkele 
maanden tijd drastisch werd herzien. Staatssecretaris 
Dees schreef in de Aids-nota van juli 1987 nOÇJ: 

*De auteur is advokaat te Amsterdam en I id van de 
Werkgroep Justitie van D66 

'Gelet op het feit dat het testen op besmetting met Aids 
anders dan op medische indicatie of persoonlijk ver
zoek wordt afgewezen, kan er geen sprake zi jn van een 
routinematig testen op Aids bij aanstellingskeuringen 
of bij het afsluiten van levensverzekeringen.' 
In december werd dit principiële standpunt verlaten. 
Minister Korthals Altes meende datde belangen van de 
verzekeraars om hun risico's te identificeren medewer
king van een aanvrager van een levensverzekering 
onontbeerlijk maken. Volgens Korthals Altes was er 
'geen reden' om verzekeraars te verbieden hun aspi
rant-verzekeringnemer te verzoeken een test te onder
gaan. 

Los van hetfeit dat de radicale koerswijzigi ng van het 
kabinet opmerkelijk is, moet worden gezegd dat de 
gevonden oplossing pragmatisch en bevredigend is. 
Een levensverzekering is geen elementaire levensbe
hoefte, zeker wanneer pas bij hogere uit te keren 
sommen wordt getest. 

Testen voor veiligheid van anderen 

AI een zekere tijd wordt in geneeskundige kringen de 
discussie gevoerd over het testen van mensen die zullen 
worden behandeld ten behoeve van de veiligheid van · 
de gezondheidswerkers. Het gaat daarbij om patiën
ten die een geneeskundige behandeling zullen onder
gaan, die op zich niets te maken heeft met Aids, maar 
waarbij de behandelaars vrezen zelf te worden be
smet, bij voorbeeld in het geval zij zichzelf snijden of 
prikken en er bloed-bloedcontact ontstaat. Met name 
hulpverleners die veelvuldig met bloed in contact ko
men menen een eigen belang te hebben . 

Het valt niet te ontkennen dat de gezondheidswer
kers er belang bi j hebben te weten ofzij besmetti ngsge
vaar lopen. Daartegenover kan echter het belang van 
de patiënt staan: er zijn patiënten die er (bewust) voor 
kiezen om niet getest te worden (prof. H.J.J. Leenen 
noemt dat 'het recht om niet te weten' (1). 

De vraag waar het hier om gaat, luidt : Mag een 
hulpverlener zekerheid voor zijn eigen veiligheid ver
langen, ongeacht het belang van de patiënt en, zo ja, 
onder wel ke voorwaa rden? 

De rechten van de patiënten gelden zwaar. Het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt staat voorop. Een 
belangrijk uitvloeisel van dit recht is het vereiste dateen 
patiënt moettoestemmen voordat een behandel ing kan 
plaatsvinden. Algemeen gaat men ervan uit dat die 
toestemming slechts kan worden gegeven nadat de 
patiënt de voor- en nadelen van zijn beslissing heeft 
kunnen afwegen: het beginsel van 'informed consent'. 
Dit beginsel maakt deel uit van het ongeschreven 
Nederlands recht. Volgens Prof. Mr. H.D.C. Roscam 
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Abbing is het beginsel van 'informed consent' geba
seerd op artikel 1 Ovan de Grondwet (eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer); uitzonderingen daarop 
zouden dus slechts bij wet kunnen worden gemaakt (2) . 
Mogelijk dat het beginsel van de 'informed consent' 
binnen redelijke termijn wordt vastgelegd in een wet: in 
het voorontwerp van de Wet van de Overeenkomst 
inzake de Geneeskundige behandeling, dat in 1987 
naar diverse adviesorganen is gezonden, is onder 
artikel 1653d, 1 e lid, de volgende bepaling opgeno
men: 

'Voor verrichtingen ter uitvoering van een behande
lingsovereenkomst is telkens de toestemming van de 
patiënt vereist.' Dietoestemming is niet nodig wanneer 
de verrichting niet van ingrijpende aard is (lid 3), de 
patiënt niet in staat is zijn toestemming te geven, als 
onverwijld moet worden ingegrepen of voorzaver uit 
dewetofuitalgemene maatregelen van bestuur anders 
voortvloeit (lid 4) . Gezien de in ieder geval mogelijke 
psychische gevolgen moet een aids-test als ingrijpend 
worden aangemerkt, zodat in de toekamst alleen bij of 
krachtens wet uitvoeren van de aids-test zonder toe
stemming mogelijk is. 

Tegenover het belang van de patiënt staat datvan de 
hulpverlener. In de gezondheidszorg wordt er veel aan 
gedaan om de werkers te beschermen tegen besmet
ting. Toch is totale bescherming onmogelijk; er wordt 
zoveel omgegaan met lichaamsvochten - met name 
bloed - dat contact daarmee niet altijd uit te sluiten is. 
Betoogd wordt nu dat die veiligheid van de mensen in 
de gezondheidszorg patiënten tot het ondergaan van 
een test kan dwingen. 

Allereerst zal moeten worden vastgesteld hoe groot 
de kans op besmetting is. Vooralsnog is die kans klein: 
volgens H.A. Verbrugh zouden twee jaar lang alle 
patiënten in Nederland bij opnamen moeten worden 
gescreened om één geval van besmetting met HIV 
onder de hulpverleners te voorkomen; dat zou 60 
miljoen gulden kosten. (3) 
H. Houweling en R.A. Coutinho berekenden voor een 
chirurg (een relatief hoog risico lopende specialist) 
momenteel een kans van 5 per 10.000 (voor een Am
sterdammer is dat 5 per 1000) . (5) Daarbij moet nog 
worden bedacht dat de tests niet voor de volle 100% 
veilig zijn en er dus mensen onterecht seropositief 
zullen worden getest. Tevens zijn er (spoed)gevallen 
denkbaar waarin voorafgaand testen volstrekt onmo
gelijk is. (4) 

Vervolgens moet worden bekeken of dat risico nog 
aanvaardbaar is of dat tests zonder toestemming mo
gen worden uitgevoerd. Staatssecretaris Dees was 
daarmee in zijn aids-notitie van juli 1987 snel klaar: 
daartoe bestaat geen noodzaak. In navolging van 
adviezen van de Gezondheidsraad meende hij dat 
naleving van hygiënische voorschriften voldoende zou 
zijn om besmetting te voorkomen. De roep om tests zou 
alleen voortvloeien uit een tekort aan informatie. 

Mij lijkt het probleem zo eenvoudig niet te liggen. 
Hygiëne kán geen volledige bescherming bieden; 
menselijke fouten zullen nog altijd voorkomen. 
Er komt een moment waarop het gevaar voor de 
hulpverlener zo groot is, dat het recht van de patiënt 
daarvoor moet wijken. 
Zoals boven beschreven, acht Roscam Abbing het 
onmogelijk zolang de wetgever zich daarover niet 

heeft uitgelaten. 
Prof. dr. H.M. Dupuis daarentegen vindt het niet nodig 
dat testen zonder toestemming vooraf dient te worden 
gegaan doorwetgeving. Zij meent dat de hulpverleners 
zekerheid mogen krijgen 'wanneer med ische sympto
men leiden tot het vermoeden van Aids of andere met 
HIV gepaard gaande ziektebeelden' . (5) 
Ook al is dit standpunt principieel anders dan dat 
welke Roscam Abbing aanhangt, feitelijk is hetverschil 
minder groot: haar standpunt komt erop neer dat de 
hele grote groep seropositieven, zolang die nog geen 
ziektebeeld vertoont, eerst dient toe te stemmen. Ik 
neem aan dat ook zij vindt dat die groep pas on
gevraagd mag worden getest na een wettelijke rege
ling van die strekking. 

Ik meen dat niet tot ongevraagd testen mag worden 
overgegaan"voordat er een wettelijke regeling is. Het 
beginsel van 'informed consent' iste zeer ingebed in het 
Nederlands recht dat daarvan door hulpverleners op 
eigen initiatief mag worden afgeweken. Dat biedt voor 
de wetgever het voordeel dat zij na de individuele 
belangen van patiënten en zorgverleners ook het alge
mene belang in de discussie kan betrekken: eenieder is 
erbij gebaat dat stigmatisering en paniek uitblijven. Ik 
wil prof. Dupuis zover volgen, dat daarbij onderscheid 
moet worden gemaakt tussen degenen die symptomen 
van Aids vertonen en degenen die nog helemaal niet 
ziek zijn . Een regeling over gedwongen meewerken 
aan een HIV-test door diegenen die symptomen van 
Aids vertonen, behoeft naar mijn mening niet al te lang 
meer te worden uitgesteld : de medische wereld heeft 
bescherming nodig. Tegelijkertijd moet met een derge
lijke regeling een duidelijk signaal worden gegeven: 
testen zonder een duidelijke, medische indicatie is niet 
toegestaan . Eventueel zou op een later tijdstip op dat 
terrein regelgeving kunnen volgen. De verspreiding 
van de epidemie en dus dei kans op een besmetting is
gelukkig - (nog) te klein om daartoe reeds nu over te 
gaan . 

Noten 
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