Recensie: Recht en gezondheidszorg
Deze zomer bracht Elsevier de tweede en geheel herziene druk van de uitgave Recht en
gezondheidszorg uit: een standaardwerk van formaat. Onder redactie van Martin Buijsen
en Bert Hermans geven acht juridische specialisten een inleiding op het recht dat van
betekenis is voor de gezondheidszorg. Die betekenis is groot, daar kan niemand het mee
oneens zijn. Maar of dit boek voor ú het juiste medium is, is de vraag.
De dertien hoofdstukken en meer dan 600 pagina’s bestrijken een zeer breed scala van juridische
onderwerpen die voor het brede veld van de gezondheidszorg van belang zijn.
Na een inleidend hoofdstuk over (gezondheids)recht volgt een hoofdstuk over de structuur en
organisatie van de gezondheidszorg. Deze sociaaleconomische ordeningswetgeving heeft juist de
afgelopen jaren aan betekenis gewonnen. Het is daarom een belangrijke pijler van het boek. De
twee andere pijlers worden gevormd door het zorgverleningsrecht en het zorginkooprecht.
Het zorgverleningsrecht komt aan bod in afzonderlijke hoofdstukken over kwaliteitsregulering
(hoofdstuk 5), patiëntenrechten in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
(hoofdstuk 6), bijzondere patiëntenrechten (hoofdstuk 7), medische aansprakelijkheid (hoofdstuk
8) en openbare gezondheid en preventie (hoofdstuk 11).
Het zorginkooprecht en de betekenis van de regels voor het mededingings- en aanbestedingsrecht
(hoofdstuk 3) en hoofdstuk 4 over de financiering van de gezondheidszorg; het
zorgverzekeringsrecht.
In deze opsomming mist nog een viertal hoofdstukken dat niet minder van belang hoeft te zijn.
Europa (hoofdstuk 12), rechtshandhaving (hoofdstuk 13), maar ook Het begin van het leven
(hoofdstuk 9) en Levensbeëindigend handelen (hoofdstuk 10) kunnen in dit standaardwerk niet
ontbreken.
De auteurs geven het zelf al aan: het boek is vooral bestemd voor universitair en hoger
beroepsonderwijs en managementopleidingen in de gezondheidszorg. Het is dus vooral een
leerboek. Daarnaast kleeft er nog een ander bezwaar aan het boek: de actualiteit. Een passage die
refereert aan ‘het huidig kabinet Balkenende’ is hier symbolisch voor. De wet- en regelgeving
voor de gezondheidszorg was en is, vooral door de vorming van het kabinet Rutte, aan grote
veranderingen onderhevig. Voor auteurs maakt dit het schrijven van een actueel boek tot een bijna
onmogelijke taak. Of zou digitale techniek, als bijvoorbeeld E-book, hiervoor een oplossing
kunnen bieden? Toch blijft het een standaardwerk dat zeer geschikt is als wegwijzer. Het advies:
raadpleeg een gespecialiseerd jurist zowel voor de actualiteit als voor advies in specifieke
kwesties blijft van kracht.
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