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PREADVIES LEENEN, 1968

“De gezondheidszorg is sterk in beweging en gaat een steeds belangrijker plaats in de samenleving 

innemen (…). Het gezondheidsrecht is niet statisch, maar in beweging en steeds opnieuw zullen de 

wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe vraagstukken voor het gezondheidsrecht 

aandragen. Daarbij zal enerzijds de erkenning van de menselijke persoon een te beschermen belang zijn, 

anderzijds zullen ook de rechten van de samenleving goed moeten worden geregeld, opdat de 

collectiviteit eveneens in zijn gezondheid wordt beschermd. Ook voor de beroepsbeoefenaar is het van 

belang zich beschermd te weten, anderzijds moet hij de grenzen van zijn vrijheid weten en in acht nemen, 

hetgeen voor hem temeer van betekenis wordt, indien ook in Nederland acties tot schadevergoeding (…) 

meer in zwang zouden komen (…). Gezondheid en recht zijn twee belangrijke categorieën in de 

samenleving, die in het gezondheidsrecht samenkomen. Het recht wordt daarbij ingeschakeld bij het 

realiseren van een zo goed mogelijke gezondheidszorg”.
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“De gezondheidszorg is sterk in beweging en gaat een steeds belangrijker plaats in de samenleving 

innemen (…). Het gezondheidsrecht is niet statisch, maar in beweging en steeds opnieuw zullen de 

wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe vraagstukken voor het gezondheidsrecht 

aandragen. Daarbij zal enerzijds de erkenning van de menselijke persoon een te beschermen 

belang zijn, anderzijds zullen ook de rechten van de samenleving goed moeten worden geregeld, 

opdat de collectiviteit eveneens in zijn gezondheid wordt beschermd. Ook voor de beroepsbeoefenaar 

is het van belang zich beschermd te weten, anderzijds moet hij de grenzen van zijn vrijheid weten en 

in acht nemen, hetgeen voor hem temeer van betekenis wordt, indien ook in Nederland acties tot 

schadevergoeding (…) meer in zwang zouden komen (…). Gezondheid en recht zijn twee belangrijke 

categorieën in de samenleving, die in het gezondheidsrecht samenkomen. Het recht wordt daarbij 

ingeschakeld bij het realiseren van een zo goed mogelijke gezondheidszorg”.



1. DE PATIENT

❖“Daarbij zal enerzijds de erkenning van de 

menselijke persoon een te beschermen 

belang zijn”. (Leenen, 1968)



2.  DE 

BEROEPSBEOEFENAAR

❖Ook voor de beroepsbeoefenaar is het van belang zich 

beschermd te weten, anderzijds moet hij de grenzen van zijn 

vrijheid weten en in acht nemen, hetgeen voor hem temeer van 

betekenis wordt, indien ook in Nederland acties tot 

schadevergoeding (…) meer in zwang zouden komen (…)”. 

(Leenen, 1968)



3. DE SAMENLEVING

❖“Anderzijds zullen ook de rechten van de 

samenleving goed moeten worden geregeld, opdat 

de collectiviteit eveneens in zijn gezondheid wordt 

beschermd”. (Leenen, 1968)



4 .  EEN GOEDE 

GEZONDHEIDSZORG

❖ “Gezondheid en recht zijn twee belangrijke categorieën in 

de samenleving, die in het gezondheidsrecht samenkomen. Het 

recht wordt daarbij ingeschakeld bij het realiseren van een zo 

goed mogelijke gezondheidszorg”. (Leenen, 1968)



5. AFRONDING

❖ “Het gezondheidsrecht is niet statisch, maar in beweging en 

steeds opnieuw zullen de wetenschappelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe vraagstukken voor 

het gezondheidsrecht aandragen.” (Leenen, 1968)



RECHTSTEKORTEN

❖“Overal vertoont het recht tekorten, maar op het 

terrein van de gezondheidszorg zijn die tekorten 

(…) wel bijzonder menigvuldig en bovendien zeer 

nijpend en schrijnend”. (Sluijters, 1985)


