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Het preoperatief informed consent
Dink a. Legemate en Johan Legemaate 

Deze algemene wettelijke regels maken duidelijk wat het 
uitgangspunt is, maar geven weinig houvast voor de 
praktijk. De gedachte van de wetgever was, dat beroeps-
organisaties en wetenschappelijke verenigingen de alge-
mene wettelijke normen nader zouden kunnen invullen 
en uitwerken, bijvoorbeeld in richtlijnen. Dat is de afgelo-
pen jaren maar in beperkte mate gebeurd. Wel zijn in 
2004 een ‘Handleiding’ en een ‘Modelrichtlijn’ voor art-
sen over informatie en toestemming tot stand gebracht 
(tabel).4 Voorts kunnen specifieke regels en normen wor-
den afgeleid uit de rechtspraak die de afgelopen jaren 
over informed consent is ontstaan.5

Deze rechtspraak laat zien dat zich in de praktijk vooral 
problemen voordoen rond het informeren van de patiënt 
over de gevolgen en risico’s van een behandeling. De 
teneur van die rechtspraak is dat de omvang van de infor-
matieplicht ter zake wordt bepaald door de ernst en/of 
frequentie van die gevolgen of risico’s. Als vuistregel 
houdt men wel aan dat gevolgen en risico’s met een moge-
lijke frequentie van 1% of meer altijd aan de patiënt moe-
ten worden verteld. Bij lagere percentages is de ernst in 
relatie tot de frequentie bepalend.
Artsen en andere hulpverleners denken nogal eens dat 
informed consent uitsluitend een juridische betekenis en 
achtergrond heeft. Dat is niet het geval.6 Er zijn ook 
medische en therapeutische redenen om een patiënt goed 
te informeren. Alleen op basis van goede informatie kan 
de patiënt deelnemen aan het besluitvormingsproces 
rond zijn of haar ziekte en eigen verantwoordelijkheid 
nemen, door het opvolgen van behandelingsadviezen, 
leefregels en dergelijke. Goede informatie kan het ver-
trouwen van de patiënt in de hulpverlener bevorderen en 
bijdragen aan de therapietrouw. Soms hebben patiënten 
goede informatie nodig om zo nodig sociale en economi-
sche contacten en belangen af te handelen, zoals afscheid 
nemen van naasten en het regelen van zakelijke en finan-
ciële aspecten in het geval van een ongeneeslijke ziekte 
met een slechte prognose.
Niet alleen uit empirisch onderzoek, maar ook uit de 
tuchtrechtspraak blijkt dat patiënten aan goede informa-
tie veel betekenis hechten. Het heeft er alle schijn van dat 
ontoereikende informatie patiënten een onaangenamer 
gevoel geeft dan medisch-inhoudelijke fouten (zoals een 
onjuiste diagnose) en hen er sneller toe brengt een klacht 
of claim te overwegen. Dikwijls denkt men dat artsen 
met globale informatie kunnen volstaan, maar uit onder-

‘A quest to help patients make better decisions’ is de 
ondertitel van een recent gepubliceerd review van Neder-
landse onderzoekers over het chirurgisch informed con-
sent.1 Zij concluderen dat chirurgen onvoldoende getraind 
zijn om het proces van informed consent goed te doorlo-
pen, dat er een groot gat bestaat tussen de juridische 
verplichtingen en de dagelijkse praktijk en dat patiënten 
zich onvoldoende het belang van informed consent reali-
seren.
Dezelfde onderzoekers hadden in een eerdere studie al 
gevonden dat chirurgen over de inhoud en uitgebreidheid 
van preoperatieve informatie aanzienlijk anders denken 
dan hun patiënten.2 Als patiënten een risicovolle operatie 
moeten ondergaan, zoals voor een aneurysma aortae, 
blijkt bovendien uit opgenomen gesprekken in de spreek-
kamer dat er een aanmerkelijke variatie bestaat in hoe 
chirurgen hun patiënten voorlichten.3 Met dit commen-
taar beogen wij op hoofdlijnen de plichten van de arts te 
beschrijven, een aantal beperkingen van de informed-
consentprocedure te bespreken en aandachtspunten voor 
verbetering aan te geven.

Inhoud en betekenIs van Informed consent
Zowel in de wetgeving als in gedragsregels voor artsen en 
de medische ethiek neemt informed consent een belang-
rijke plaats in. De in Nederland geldende algemene regels 
zijn te vinden in de Wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst (WGBO). Artikel 448 van die wet 
verplicht de arts om de patiënt op duidelijke wijze, en 
desgevraagd schriftelijk, te informeren over het voorge-
nomen onderzoek of de behandeling. De patiënt behoort 
de informatie te krijgen die hij of zij ‘redelijkerwijs’ nodig 
heeft, in elk geval over de volgende elementen: aard en 
doel van onderzoek of behandeling, de te verwachten 
gevolgen en risico’s, andere methoden van onderzoek of 
behandeling die in aanmerking komen en de vooruitzich-
ten met betrekking tot diens gezondheid in relatie tot het 
onderzoek of de behandeling.
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zoek blijkt dat patiënten vaak juist een voorkeur hebben 
voor precieze informatie boven risicotyperingen in alge-
mene bewoordingen.7 Het gaat er daarbij niet om patiën-
ten plompverloren te confronteren met gedetailleerde 
informatie, maar om het ontwikkelen van strategieën die 
erop zijn gericht de patiënt beter in staat te stellen de 
veelal complexe informatie over risico’s te begrijpen en 
een plaats te geven in het kader van het besluitvormings-
proces (‘shared decision making’).8 

hoe uItgebreId moet de InformatIe zIjn?
Hoeveel informatie men moet geven verschilt van con-
text tot context. Er zal per situatie moeten worden bezien 
hoe en waarover de patiënt moet worden geïnformeerd. 
Duidelijke richtlijnen of vuistregels zijn hiervoor nog niet 
geformuleerd.
In het algemeen geldt, zoals gezegd, dat bij risicovolle 
ingrepen en de kans op ernstige complicaties een ver-
zwaarde informatieplicht op de arts rust. Naast de voor-
delen van een operatie zullen in ieder geval bij iedere 
ingreep de belangrijkste complicaties moeten worden 
besproken. Bij een liesbreukoperatie zal dat bijvoorbeeld 
de kans op een recidief van de breuk zijn en complicaties 
als wondinfectie en neuralgische pijn.
Maar moet bijvoorbeeld de kans op een dwarslaesie na 
abdominale aortachirurgie (circa 0,1%) ook worden 
besproken? Patiënten worden over deze complicatie zel-
den of nooit geïnformeerd. Niet uit te sluiten valt dat een 
rechter op basis van een dergelijke relatie tussen ernst en 
frequentie zal oordelen dat deze informatie tevoren aan 
de patiënt gegeven behoort te worden. Hoe denkt de 
patiënt hier zelf over? Er is veel voor te zeggen om bij het 
formuleren van ‘informatiestandaarden’ nadrukkelijker 
de wensen en ervaringen van patiënten en hun organisa-
ties te betrekken. Tot nu toe is dat maar sporadisch 
gebeurd.

huIdIge beperkIngen
Uit publicaties als die van Leclercq et al. wordt duidelijk 
dat nog een aanzienlijk ‘gat’ bestaat tussen de geldende 
normen en regels voor informed consent en de praktijk.1 
Daarbij spelen zowel arts- als patiëntfactoren een rol.
De wijze waarop een arts informatie verstrekt, bepaalt 
sterk in welke mate deze informatie bij de patiënt over-
komt. Factoren aan de kant van de patiënt betreffen onder 
meer diens opleidingsniveau, taalvaardigheid en coping-
stijl. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat de informatie 
van de arts niet of onvoldoende ‘binnenkomt’. Al eerder 
werd in dit tijdschrift aandacht besteed aan ‘laaggelet-
terdheid’ en ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’.9 Volgens 
ons zijn deze aspecten van de informed-consentprocedure 
volstrekt onderschat; zij vergroten het risico dat achteraf 
– juridische – problemen ontstaan over het informed con-
sent als de patiënt inderdaad een complicatie krijgt.
Het is in de praktijk overigens vaak een hele klus om de 
patiënt adequaat te informeren, en om na te gaan of de 
informatie door de patiënt ook werkelijk ‘ontvangen’ en 
begrepen is. Artsen zijn in het algemeen onvoldoende 
getraind om het niveau van competentie van hun patiënten 
te beoordelen en er bestaat een aanzienlijke inter-beoorde-
laar variabiliteit. Voor zo’n beoordeling bestaan overigens 
wel gevalideerde instrumenten, maar hier wordt in de 
praktijk nauwelijks tot geen gebruik van gemaakt.10 De 
WGBO stelt niet de eis dat de arts checkt of zijn boodschap 
goed is overgekomen, maar in de rechtspraak is deze eis, in 
elk geval bij ingrijpende verrichtingen, wel te vinden.5

toekomstIge aandachtspunten
De procedure voor informed consent behoeft verbete-
ring. Cruciale aandachtspunten zijn standaardisatie en 
het verminderen van variatie in de informatieverstrek-
king, het leren inschatten van laaggeletterdheid en 
gezondheidsvaardigheden door de arts en het op niveau 
leren communiceren met de patiënt. In deze tijd ligt het 
voor de hand daarbij gebruik te maken van interactieve 
computerprogramma’s; deze zijn echter nog onvoldoende 
beschikbaar. Patiënten zouden zich het belang van infor-
med consent meer moeten realiseren; ‘empowerment’ via 
patiëntenorganisaties kan daarbij helpen. Tot slot bena-
drukken wij dat ons commentaar ook geldt voor niet-
chirurgische specialismen, waar het gat tussen plicht en 
praktijk waarschijnlijk nog groter is dan bij de snijders.
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tabeL  Basisregels voor informed consent, opgesteld door 
Nederlandse organisaties van medische beroepsbeoefenaren en 
patiënten4 

 
Bepaal binnen de afdeling met betrekking tot veel voorkomende interventies 

waarover de patiënt tenminste moet worden geïnformeerd
Zorg ervoor dat algemene informatie voor de patiënt makkelijk toegankelijk is 

(brochure, website, dvd, usb-stick et cetera) en attendeer de patiënt op deze 
mogelijkheden

Vermijd jargon en sluit zo goed mogelijk aan bij de achtergrond en de 
belevingswereld van de patiënt

Probeer in elk geval bij ingrijpende verrichtingen na te gaan of de 
kernboodschap is overgekomen; geef zo nodig op een ander moment (een 
deel van) de informatie opnieuw

Benadruk waar nodig en mogelijk dat de patiënt altijd nadere vragen kan 
stellen en geef aan hoe dat praktisch in zijn werk gaat
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