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Gezondheid als mensenrecht
Overpeinzingen in het licht van de coronacrisis

Brigit Toebes*

De coronacrisis laat ons zien dat volksgezondheid een groot maar ook 
kwetsbaar goed is. Net als rechten op privacy, fysieke integriteit en 
godsdienstvrijheid ligt de bescherming van de gezondheid verankerd 
in onze Grondwet en in een reeks mensenrechtenverdragen waar 
Nederland partij bij is. Wat zijn de implicaties van deze norm, en wat is 
de betekenis ervan in de coronacrisis? 

Introductie 
De coronacrisis vormt een grote bedreiging 
voor onze individuele en collectieve gezond-
heid. Dit roept de vraag op wat het mensen- 
en grondrechtelijke fundament is van de 
maatregelen die de overheid neemt om het 
virus in te dammen en om daarmee de volks-
gezondheid te beschermen. Net als rechten op 
privacy, fysieke integriteit en godsdienstvrij-
heid ligt de bescherming van de gezondheid 
verankerd in onze Grondwet en in een reeks 
mensenrechtenverdragen waar Nederland 
partij bij is.1 Dit recht, dat zowel een indivi-
duele als collectieve dimensie kent, komt in 
deze bijdrage aan bod.

De coronacrisis vormt een 
grote bedreiging voor onze 
individuele en collectieve 
gezondheid. Dit roept de 
vraag op wat het mensen- en 
grondrechtelijke fundament 
is van de maatregelen die 
de overheid neemt om het 
virus in te dammen

* Prof.mr.dr. B.C.A. Toebes 
is hoogleraar gezondheids-
recht in internatio naal 
perspectief aan de rechten-
faculteit van de Rijksuni-
versiteit Groningen.

1 Zie de volgende paragraaf, 
en de noten 8 en 9.

2 B.C.A Toebes, ‘Het recht 
op gezondheid: geen recht 
om gezond te zijn’, AA 
1999, afl. 12, p. 912-915 
(AA19990912; hierna: 
Toebes 1999a).

3 B.C.A. Toebes, The Right to 
Health as a Human Right 
in International Law (diss. 
Antwerpen/Groningen/
Oxford; School of Human 
Rights Research series, 
vol. 1.), Cambridge: Inter-
sentia/Hart 1999 (hierna: 
Toebes 1999b).

4 Eenzelfde dichotomie zien 
we op het niveau van de 
Raad van Europa, met het 
Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens 
(EVRM, 1950) en het 
Europees Sociaal Handvest 
(ESH, 1961). 

Ruim twintig jaar geleden schreef ik een 
bijdrage voor Ars Aequi getiteld ‘Het recht op 
gezondheid – geen recht om gezond te zijn’.2 
Ik schreef dit naar aanleiding van mijn proef-
schrift over dit thema (1999).3 Het proefschrift 
sloot aan bij de discussie in de jaren 90 over 
de aard van economische, sociale en culturele 
rechten, waaronder het recht op gezondheid, 
het recht op voedsel, en het recht op onder-
wijs. Deze rechten werden ten tijde van de 
Koude Oorlog vastgelegd in een apart VN-
verdrag, het Internatio naal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten 
(IVESCR, 1966). Vanwege meningsverschillen 
tussen Oost en West lukte het destijds niet 
om deze rechten te integreren met de bur-
ger- en politieke rechten, die in hetzelfde jaar 
apart vastgelegd werden in het Internatio naal 
Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten 
(IVBPR, 1966).4 De vraag rees in de jaren 
90 of, en in hoeverre, economische, sociale 
en culturele rechten dezelfde status hebben 
in recht en praktijk als burger- en politieke 
rechten. Een belangrijk anker in deze discus-
sie vormde de ‘Vienna Declaration and Pro-
gramme of Action’, in 1993 aangenomen door 
de toenmalige VN-Mensenrechtencommissie. 
Deze verklaring stelt dat alle mensenrechten 

http://arsaequi.nl/aacode/AA19990912
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5 World Conference on Hu-
man Rights, Vienna Decla-
ration and Programme of 
Action, 25 juni 1993, www.
ohchr.org/EN/ Professional 
Interest/Pages/Vienna.
aspx, geraadpleegd op 
23 december 2020.

6 Zie noot 10.
7 ‘Medicine is one of the 

pillars of peace’-verklaring 
van aartsbisschop Spell-
man in een memorandum 
gepresenteerd tijdens de 
UN Conference On Inter-
national Organization, San 
Francisco, 1945. Toebes 
1999a, p. 28.

8 Art. 12 Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vor-
men van discriminatie van 
vrouwen (1979); art. 24 
Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het 
Kind; art. 24 VN-conventie 
inzake rechten van perso-
nen met een handicap.

9 In Europees verband 
formuleert art. 11 ESH 
het ‘recht op bescherming 
van de gezondheid’. Voorts 
noemt art. 35 van het 
Handvest van de Grond-
rechten van de Europese 
Unie (EU Handvest) het 
recht van eenieder op pre-
ventieve gezondheidszorg.

10 VN-Comité inzake Econo-
mische, Sociale en Culture-
le Rechten (CESCR), Alge-
mene Aanbeveling 14: Het 
recht op de hoogst haalbare 
gezondheidsstandaard 
(Art. 12), 11 augustus 2000, 
Document E/C.12/2000/4 
(hierna: Algemene Aanbe-
veling 14). Zie daarnaast 
ook VN-Comité inzake 
de Rechten van het Kind 
(CRC), Algemene Aanbeve-
ling 15 over het recht van 
het kind op de hoogst 
haalbare gezondheidsstan-
daard (art. 24), 17 april 
2013, document CRC/C/
GC/15, geraadpleegd op 
23 december 2020.

indivisible, interdependent en interrelated 
zijn, ofwel ondeelbaar, onderling afhankelijk 
en verweven.5 

Indivisible, interdependent en interrelated – 
ruim vijfentwintig jaar later is dit nog steeds 
een moeizame aanspraak. Want alhoewel er 
op internatio naal niveau veel gedaan is om de 
betekenis van economische en sociale rechten 
toe te lichten en om deze rechten gelijk te 
trekken met de burger- en politieke rechten, 
blijven zij tot op zekere hoogte het onderge-
schoven kind van het mensenrechtendiscours. 
Ook in de discussie rond corona speelde het 
recht op gezondheid in Nederland een mar-
ginale rol, terwijl deze crisis juist heeft laten 
zien dat de bescherming van de individuele en 
collectieve gezondheid een hoog gewaardeerd 
goed is. Wat is de juridische betekenis van het 
recht op een zo goed mogelijke gezondheids-
standaard? 

In het licht van de recente crisis neem ik 
deze norm opnieuw onder de loep en bespreek 
ik de implicaties voor recht en beleid. Aller-
eerst bespreek ik een aantal normatieve 
aspecten van het recht op gezondheid. Ik 
besteed hierbij bijzondere aandacht aan 
Algemene Aanbeveling 14, in 2000 aangeno-
men door het VN-Comité inzake Economische 
Sociale en Culturele Rechten, een document 
dat een aantal belangrijke normatieve invul-
lingen biedt.6 Voorts ga ik in op de vraag of 
het recht op gezondheid ook een collectieve 
dimensie heeft, een vraag die ook relevant is 
in het kader van de coronacrisis. Deze vraag 
relateer ik aan de beperking van burger- en 
politieke mensenrechten: in hoeverre mogen 
rechten op privacy en bewegingsvrijheid 
beperkt worden ten behoeve van de collectieve 
volksgezondheid en – mogelijk – het recht op 
gezondheid? Tot slot trek ik enige conclusies 
over de waarde van het recht op gezondheid 
voor onze huidige samenleving.

Gezondheid als grond- en mensenrecht

Het internatio nale mensenrechtenkader
De Tweede Wereldoorlog vormde de concrete 
aanleiding voor het vastleggen van internatio-
nale mensenrechten. De Universele Verkla-
ring voor de Rechten van de Mens (UVRM, 
1948) kan gelezen worden als een antwoord 
op de gruwelijkheden begaan door onder 
meer het nazi-regime, en was bedoeld om 
bescherming te bieden tegen mensenrechten-
schendingen van overheidswege. De periode 
na de Tweede Wereldoorlog was een tijd van 
idealisme en geloof in een betere wereld. 

Ook de gedachte dat bescherming van de 
gezondheid kan bijdragen aan wereldvrede 
werd uitgedragen.7 Deze gedachte kreeg 
concreet gestalte in de oprichting van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1948). 
De Preambule van het Statuut van de WHO 
(1946) erkent voor het eerst dat gezondheid 
een recht is: ‘The enjoyment of the highest 
attainable standard of health is one of the 
fundamental rights of every human being 
without distinction of race, religion, political 
belief, economic or social condition.’ 

De periode na de Tweede 
Wereldoorlog was een tijd van 
idealisme en geloof in een 
betere wereld. Ook de gedachte 
dat bescherming van de 
gezondheid kan bijdragen aan 
wereldvrede werd uitgedragen

Deze WHO-tekst vormde een inspiratie-
bron voor vergelijkbare standaarden in de 
internatio nale mensenrechtenverdragen die 
in de decennia daarop werden aangenomen. 
De bekendste en wellicht gezaghebbendste 
norm is artikel 12 van het Internatio naal Ver-
drag inzake Economische, Sociale en Cultu-
rele Rechten (IVESCR, 1966). Deze bepaling 
verwoordt het recht op een zo goed mogelijke 
gezondheidsstandaard (‘the right to the high-
est attainable standard of health’); duidelijk 
geïnspireerd door het WHO-Statuut, dus. 
Daarnaast vinden we een recht op gezondheid 
onder meer in het VN-Vrouwenverdrag, het 
VN-Kinderrechtenverdrag, en het VN-Gehan-
dicaptenverdrag.8 Vergelijkbare standaarden 
vinden we op Europees niveau.9

Een gezaghebbende uitleg van het recht op 
een zo goed mogelijke gezondheidsstandaard 
vinden we in een reeks toelichtingen (General 
Comments of Algemene Aanbevelingen) die 
aangenomen zijn door de VN-mensenrechten-
comités. De belangrijkste voor de context van 
deze bijdrage is Algemene Aanbeveling 14 van 
het Comité inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten (2000), die een toelichting 
vormt op artikel 12 van het IVESCR.10 Deze 
aanbeveling introduceert de term ‘recht op ge-
zondheid’ als een verkorte wijze om ‘het recht 
op een zo goed mogelijke gezondheidsstan-
daard’ uit de verdragstekst aan te halen. De 
aanbeveling legt daarbij uit dat dit geen recht 
is om gezond te zijn, maar een aanspraak op 
toegang tot gezondheidszorg en een reeks 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
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11 Algemene Aanbeveling 14, 
par. 4.

12 Zie hiertoe ook het werk 
van de Commission on 
the Social Determinants 
of Health, www.who.int/
social_determinants/ the 
commission/ finalreport/
about_csdh/en/, geraad-
pleegd op 23 december 
2020.

13 World Conference on Hu-
man Rights, Vienna Decla-
ration and Programme of 
Action, 25 juni 1993, www.
ohchr.org/EN/ Professional 
Interest/Pages/Vienna.
aspx, geraadpleegd op 
23 december 2020.

14 Algemene Aanbeveling 14, 
par. 12.

15 De Colombiaanse Nati-
onale Medicines Policy 
gebruikt de AAAQ bijvoor-
beeld; zie S.K.Perehudoff, 
N.V. Alexandrov & H.V. 
Hogerzeil, ‘The right to 
health as the basis for uni-
versal health coverage: A 
cross-national analysis of 
national medicines policies 
of 71 countries’, PLoS ONE 
(14) 2019, afl. 6, p. 1-15.

determinanten die de gezondheid moeten 
garanderen, waaronder ‘food and nutrition, 
housing, access to safe and potable water and 
adequate sanitation, safe and healthy work-
ing conditions, and a healthy environment’.11 
Niet louter een recht op gezondheidszorg dus, 
maar een bredere norm die tevens het belang 
van een gezonde leefomgeving reflecteert. 

Deze brede benadering tot gezondheid 
vormt de kracht, doch ook de zwakte van 
deze norm. De erkenning van condities voor 
gezondheid als dimensie van het recht op 
gezondheid is cruciaal, omdat toegang tot 
zorg slechts een van de vele aspecten is die 
bepalend zijn voor onze gezondheid. Omge-
vingsfactoren, zoals de lucht die we inade-
men en wijk waarin we wonen, met wie we 
omgaan, waar we werken en naar school gaan 
en onze consumptiepatronen zijn minstens 
zo bepalend voor onze gezondheid.12 Het 
gevaar is echter dat alles wat enigszins met 
gezondheid te maken heeft onder het recht op 
gezondheid geschaard wordt, waardoor deze 
norm mogelijk haar zeggingskracht verliest. 
In dit discours komt de bovengenoemde in-
terdependence van mensenrechten van pas.13 
Economische, sociale en culturele rechten zijn 

onderling verweven en beschermen tezamen 
een breed aantal factoren voor sociaalecono-
misch welzijn. Condities als gezonde arbeids-
omstandigheden en goede huisvesting worden 
specifiek beschermd door respectievelijk het 
recht op arbeid en het recht op huisvesting, 
maar zijn ook belangrijke pijlers van het recht 
op gezondheid.

Zoals gezegd biedt Algemene Aanbeveling 
14 normatieve verheldering op een aantal 
punten. Ik wil drie componenten uit dit docu-
ment nader toelichten. Ten eerste formuleert 
Algemene Aanbeveling 14 de zogenaamde 
‘AAAQ’, de verplichting van overheden om 
de beschikbaarheid (availability), toegan-
kelijkheid (accessibility), aanvaardbaarheid 
(acceptability) en kwaliteit (quality) van alle 
gezondheidsgerelateerde diensten te garan-
deren.14 Dit raamwerk wordt in toenemende 
mate toegepast in internatio naal en natio naal 
gezondheidsbeleid.15 Ook in de coronacrisis 
toont het zich een nuttig raamwerk. Kijken 
wij bijvoorbeeld door de lens van ‘beschikbaar-
heid’ naar de huidige crisis dan vallen de vele 
tekorten op, variërend van medisch personeel, 
IC-bedden, beschermende maskers en andere 
medische hulpmiddelen.

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/about_csdh/en/
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/about_csdh/en/
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/about_csdh/en/
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/about_csdh/en/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
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16 Algemene Aanbeveling 14, 
par. 33-44.

17 B.C.A Toebes, M.E. Gispen, 
R. Dietvorst, J. Dute & P. de 
Coninck, Preadvies Onge-
zond gedrag: de rol van het 
recht, Den Haag: Sdu 2019.

18 L. Forman, ‘What could a 
strengthened right to health 
bring to the post-2015 
health development agenda? 
Interrogating the role of the 
minimum core concept in 
advancing essential global 
health needs’, BMC Interna-
tional Health and Human 
Rights 2013, afl. 13, p. 1-11.

19 Algemene Aanbeveling 14, 
par., onder (f). 

20 B.C.A Toebes, ‘States’ 
resilience to future health 
emergencies: connecting the 
dots between core obligations 
and core capacities’, ESIL 
Reflection 2020, afl. 2, p. 1-9 
(hierna: Toebes 2020a).

21 Voor voorbeelden, bijvoor-
beeld ook uit de Latijns-
Amerikaanse context, zie de 
Global Health and Human 
Rights Law Database van 
het O’Neill Instituut in Wa-
shington: https://oneill.law.
georgetown.edu/ projects/
ghhr/, geraadpleegd op 
23 december 2020. Buiten 
beschouwing in deze bijdrage 
blijft de jurisprudentie van 
het Europese Hof van de 
Rechten van de Mens, 
dat impliciet een recht op 
gezondheid erkent in EHRM 
17 maart 2016, 23796/10 
(Vasileva/Bulgarije). In 
deze uitspraak stelt het hof 
dat overheden de positieve 
verplichting hebben om 
te zorgen voor regulering 
die publieke en private 
ziekenhuizen verplicht 
maatregelen te nemen ter 
bescherming van hun pati-
enten. Voor een discussie van 
deze jurisprudentie zie ook 
A. Hendriks, ‘The Council 
of Europe and Health and 
Human Rights’, in: B.C.A 
Toebes e.a., Health and 
Human Rights in Europe, 
Cambridge: Intersentia 
2012, p. 23-50 (nieuwe editie 
beschikbaar eind 2021). 

22 Constitutioneel Hof (Zuid-
Afrika) 5 juli 2002, zaak 
CCT8/02, [2002] ZACC 15; 
2002 (5) SA 721; 2002 (10) 
BCLR 1033 (Minister of 
Health/Treatment Action 
Campaign (No. 2)). Zie bij-
voorbeeld ook de Nigeri-
aanse uitspraak in Festus 
Odefe and Others/Attorney-
General and Others, Federal 
High Court of Nigeria, Port 
Hartcourt judicial division 
23 februari 2004, zaak FHC/
PH/CS/680/2003. Voor een 

Ten tweede identificeert Algemene Aanbeve-
ling 14 verschillende typen verplichtingen 
die voortvloeien uit het recht op gezondheid, 
te weten de verplichtingen om het recht op 
gezondheid te ‘respecteren, beschermen en 
verwezenlijken’.16 Deze typologie van ver-
plichtingen biedt een nuttig raamwerk om te 
analyseren wat er van de overheid verwacht 
kan worden als het gaat om economische 
en sociale rechten: de uitoefening van het 
recht respecteren (negatieve verplichting), 
of juist actief beschermen of verwezenlijken 
(positieve verplichtingen). De verplichting 
om het recht op gezondheid te beschermen 
is van bijzonder belang in de gezondheids-
rechtelijke context, omdat een veelheid aan 
niet-statelijke actoren actief is in dit veld, 
actoren die mogelijk schade toebrengen aan 
de rechten van pa tiën ten en consumenten. 
Denk aan de torenhoge prijzen die de farma-
ceutische industrie soms vraagt voor medi-
cijnen, maar ook aan de schade die door de 
olie-industrie wordt toegebracht aan het leef-
milieu. Ook kan verwezen worden naar de 
gezondheidsschade die de fastfoodindustrie, 
de tabaksindustrie en alcoholproducenten 
veroorzaken door de ongezonde producten 
die zij op de markt brengen.17 Op basis van 
de verplichting om het recht op gezondheid 
te beschermen is de overheid verplicht juri-
dische en andere maatregelen te treffen om 
te zorgen dat het handelen van deze actoren 
individuen geen gezondheidsschade berok-
kent.

De verplichting om het recht 
op gezondheid te beschermen 
is van bijzonder belang in 
de gezondheidsrechtelijke 
context, omdat een veelheid 
aan niet-statelijke actoren 
actief is in dit veld, actoren 
die mogelijk schade 
toebrengen aan de rechten van 
patiënten en consumenten

Ten derde formuleert Algemene Aanbeve-
ling 14 zogenaamde kernverplichtingen (core 
obligations), minimumverplichtingen die ‘at 
the very least’ gegarandeerd dienen te wor-
den. Wat de precieze betekenis is van ‘at the 
very least’ staat ter discussie. De vraag rijst 
hierbij of het overheidsverplichtingen behelst 
die onder alle omstandigheden door een land 

gegarandeerd dienen te worden, en daarmee 
‘niet-derogeerbaar’ zijn.18 Kernverplichtingen 
bieden een interessant kader in tijden van 
crisis. Wat is de betekenis van dit kader in 
de context van de coronacrisis? Eén van de 
kernverplichtingen uit Algemene Aanbeve-
ling 14 verplicht Lidstaten ‘To adopt and 
implement a national public health strategy 
and plan of action, on the basis of epidemio-
logical evidence, addressing the health con-
cerns of the whole population […]’.19 Staten 
moeten dus een volksgezondheidsstrategie 
en een nationaal actieplan aannemen. Van de 
coronacrisis leren we dat het hebben van zo’n 
strategie van wezenlijk belang is om goed te 
kunnen anticiperen op toekomstige gezond-
heidscrises.20

Er is beperkte jurisprudentie die laat zien 
hoe aan het recht op gezondheid getoetst 
kan worden.21 Een veel aangehaalde uit-
spraak betreft die van het Zuid-Afrikaanse 
Constitu tioneel Hof in de Treatment Action 
Campaign-zaak, waarin de ngo Treatment 
Action Campaign eiste dat hiv-medicatie 
om hiv-besmetting van moeder op kind te 
voorkomen voor ieder toegankelijk werd ge-
maakt.22 Het hof stelde expliciet dat het recht 
op gezondheid justiciable ofwel juridisch 
afdwingbaar is,23 en oordeelde dat op basis 
van het recht op gezondheid zoals verwoord 
in de Zuid-Afrikaanse Grondwet de overheid 
de verplichting had om het medicijn landelijk 
ter beschikking te stellen. Het hof beriep zich 
hierbij niet op bovengenoemde ‘kernverplich-
tingen’,24 doch stelde dat de overheid ‘redelij-
kerwijs’ aan deze verplichting moest voldoen 
(reasonableness). De uitspraak legt expliciet 
de link met het internatio nale mensenrech-
tenkader. 

De Nederlandse rechter stelt zich in ver-
gelijking tot de Zuid-Afrikaanse rechter veel 
terughoudender op als het gaat om de toet-
sing aan het recht op gezondheid. De Neder-
landse rechter is geneigd te oordelen dat het 
recht op gezondheid en andere economische 
en sociale rechten ‘geen normen bevatten die 
vatbaar zijn voor rechtstreekse toepassing 
door de rechter dan wel dat deze bepalingen 
zich naar bewoordingen, aard en strekking 
niet lenen voor rechtstreekse toepassing’.25

Nederlandse Grondwet 
De Nederlandse Grondwet omvat sinds 
de grondwetswijziging van 1983 een aan-
tal sociale grondrechten, waaronder, zoals 
gezegd, een bepaling over de volksgezond-
heid. De wetgever wilde de Grondwet ‘aan 
de maat van deze tijd brengen door daarin 

https://oneill.law.georgetown.edu/projects/ghhr/
https://oneill.law.georgetown.edu/projects/ghhr/
https://oneill.law.georgetown.edu/projects/ghhr/
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recente analyse zie Global 
Health Law Committee 
2020 report, International 
Law Association, 9 novem-
ber 2020, www.ila-hq.org/
images/ILA/docs/kyoto/
Committee%20Report%20
Global%20Health%20
Law%20Kyoto%202020%20
(Nov%209).pdf, geraadpleegd 
op 23 december 2020.

23 Constitutioneel Hof 
(Zuid-Afrika) 5 juli 2002, 
zaak CCT8/02 (Minister of 
Health/Treatment Action 
Campaign (No. 2)), par. 25.

24 Constitutioneel Hof 
(Zuid-Afrika) 5 juli 2002, 
zaak CCT8/02 (Minister of 
Health/Treatment Action 
Campaign (No. 2)), par. 34.

25 Een uitspraak die deze 
houding illustreert is bij-
voorbeeld Rb. ’s-Gravenhage 
2 maart 2010, ECLI: NL: 
RBSGR: 2010: BM2383, AWB 
09/39970 en AWB 09/39971 
(inzake het recht op gezond-
heid in art. 24 van het 
Kinderrechtenverdrag).

26 Kamerstukken II 1976/77, 
13873, nr. 7.

27 Kamerstuken II 1975/76, 
13873, nr. 1-4, p. 6.

28 Kamerstukken II 1975/76, 
13873, nr. 1-4, p. 6.

29 Kamerstukken II 1976/77, 
13873, p. 22-23. Zie ook 
T. Gerbranda & M. Kroes, 
Grondrechten evaluatie-
onderzoek (documentatierap-
port 5), Leiden: Stichting 
NJCM-Boekerij 1991, p. 22-
23.

30 De preambule van de UVRM 
spreekt hiertoe over de ‘in-
alienable’ (onvervreemdbare) 
rechten van het individu.

31 B.C.A Toebes, ‘Human Rights 
and Public Health: Towards 
a Balanced Relationship’, 
International Journal of 
Human Rights (19) 2015, 
afl. 4, p. 488-504.

32 M. Galenkamp, ‘Collective 
Rights’, in: SIM Special No. 
16, Utrecht: Studie- en Infor-
matiecentrum Mensenrech-
ten (SIM), 1995, p. 53-102, op 
p. 70.

aandacht te geven aan de mens met mate-
riële en immate riële noden en behoeften’. Zij 
was van mening dat ‘een moderne Grondwet 
niet kan volstaan met het enkel stellen van 
de formele vrijheid van de mens’. Zij zou dan 
‘achterblijven bij de hedendaagse opvatting 
omtrent de taak van de overheid ten aanzien 
van haar onderdanen’. Deze taak omvat ook 
het ‘wegnemen van de feitelijke, maatschap-
pelijke en economische belemmeringen, die 
de mens in zijn ontplooiing in de weg staan 
[…]’.26 Volgens de wetgever bevatte het 
merendeel van de bepalingen, waaronder de 
volksgezondheidsbepaling (art. 22, eerste lid), 
een ‘opdracht aan de wetgever tot regeling, 
dan wel een opdracht aan de overheid tot het 
uitoefenen van zorg, tot het treffen van maat-
regelen, tot het scheppen van voorwaarden 
of tot bevordering van een wenselijk geachte 
situa tie’.27 

Artikel 22, eerste lid van de Grondwet 
erkent gezondheid niet expliciet als recht 
maar formuleert een opdracht aan de over-
heid tot de zorg voor de volksgezondheid: ‘De 
overheid treft maatregelen ter bevordering 
van de volksgezondheid’.28 De bevordering 
van de volksgezondheid omvat volgens de 
grondwetgever ‘al het beleid dat de over-
heid ter bescherming en verbetering voert, 
hetgeen ook inhoudt bevordering van de 
volksgezondheid zonder dat direct sprake is 
van dreigende gevaren’. Bij dit laatste valt 
volgens de wetgever bijvoorbeeld te denken 
aan ‘beleid ten aanzien van de verzekering 
tegen ziektekosten, de prenatale zorg, de 
zuigelingenzorg, de schoolgeneeskundige 
diensten, het bevorderen van onderzoek op 
medisch terrein, etc.’ De bepaling zou de 
overheid ‘ruimte laten voor het stellen van 
prioriteiten’.29 Een breed geformuleerde 
instructie aan de overheid dus, die net als de 
mensenrechtenbepalingen een breder bereik 
heeft dan het louter verschaffen van gezond-
heidszorg. Zoals gezegd maakt deze bepaling 
onderdeel uit van de socialegrondrechtenca-
talogus van onze Grondwet. Impliciet lezen 
we hier dan ook een recht op gezondheid.

Individuele of collectieve norm?
In de coronacrisis gaat het zowel over onze 
collectieve als onze individuele gezondheid. 
De overheid moet maatregelen nemen om de 
volksgezondheid te beschermen; daarnaast 
hebben individuen een aanspraak op indi-
viduele corona- en niet-coronagerelateerde 
zorg. Dit roept de vraag op, of het recht op 
gezondheid zowel een collectieve als indivi-

duele dimensie kent. En hoe verhouden die 
collectieve en individuele dimensies zich tot 
elkaar?

Zoals bovengaande analyse heeft laten 
zien, formuleren internatio nale en regio nale 
mensenrechten gezondheid heel duidelijk 
als individueel mensenrecht. Dit sluit aan 
bij het wezen van mensenrechten, namelijk 
dat het rechten zijn die wij hebben omdat wij 
mens zijn, en die dus herleidbaar zijn tot het 
individu.30 We kunnen constateren dat het 
internatio nale recht op gezondheid primair 
een norm is die vrijheden en aanspraken 
verleent aan het individu. De Nederlandse 
Grondwettelijke bepaling heeft daarentegen 
meer het karakter van een collectieve aan-
spraak: de overheid wordt aangespoord om de 
volksgezondheid te bevorderen. Deze collec-
tieve aanspraak in de Grondwet roept vragen 
op: is deze collectieve uitoefening van het 
recht op gezondheid, zoals wij dat nu ook zien 
in de overheidsmaatregelen tegen corona, 
terug te brengen tot het individuele mensen-
recht op gezondheid? Kunnen we de maatre-
gelen die door de overheid genomen worden 
om de collectieve gezondheid te bevorderen 
en te beschermen zien als een uitdrukking 
van het recht op gezondheid zoals dat door 
individuen wordt uitgeoefend, en is dit wen-
selijk? Dit is een vraag die in de literatuur 
tot dusverre beperkt aan bod gekomen is.31 

Kunnen we de maatregelen 
die door de overheid genomen 
worden om de collectieve 
gezondheid te bevorderen en 
te beschermen zien als een 
uitdrukking van het recht 
op gezondheid zoals dat door 
individuen wordt uitgeoefend, 
en is dit wenselijk?

Het werk van Galenkamp over collectieve 
rechten biedt een zeker antwoord.32 Galen-
kamp stelt dat het mogelijk is om het belang 
van het collectief of van een groep te benade-
ren vanuit een bundeling of clustering van 
individuele rechten. De bevolking als geheel 
of bijvoorbeeld alle kinderen in Nederland 
komt dan een recht op gezondheid toe, op 
basis waarvan de overheid maatregelen moet 
nemen om hun gezondheid te beschermen. 
Een vergelijkbare bundeling van indivi-
duele rechten kan worden teruggevonden 
in de Urgenda-uitspraak over de uitstoot 

https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Committee Report Global Health Law Kyoto 2020 (Nov 9).pdf
https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Committee Report Global Health Law Kyoto 2020 (Nov 9).pdf
https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Committee Report Global Health Law Kyoto 2020 (Nov 9).pdf
https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Committee Report Global Health Law Kyoto 2020 (Nov 9).pdf
https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Committee Report Global Health Law Kyoto 2020 (Nov 9).pdf
https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/Committee Report Global Health Law Kyoto 2020 (Nov 9).pdf
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33 HR 20 december 2019, ECLI: 
NL: HR: 2019: 2006 (Urgenda), 
r.o. 5.9.2.

34 Europees Comité inzake 
sociale rechten van de Raad 
van Europa 3 december 
2018, ECCR/Bulgarije, 
klacht nr. 46/2007, par. 49. 
Voor een nadere beschou-
wing zie Toebes 2015.

35 Art. 32 van de Itali-
aanse Grondwet. Senato 
della Republica, Con-
stitution of the Italian 
Republic, www.senato.
it/ documenti/ repository/ 
istituzione/ costituzione_ 
inglese.pdf, geraadpleegd op 
19 november 2020.

36 Algemene Aanbeveling 14, 
par. 44.

37 Toebes 2020a.
38 R.H.M. Pierik, ‘Past een 

vaccinatieplicht binnen het 
EVRM-regime?’, TvGR 2019, 
afl. 4, p. 332-339. B.C.A. 
Toebes, ‘Verplichte vaccinatie 
als serieuze handelingsoptie 
[compulsory vaccination as 
a serious policy option]’, RM 
Themis 2020, afl. 3 (hierna: 
Toebes 2020b).

39 Voor de regulering van 
gedragsrisico’s zie Toebes, 
Gispen, Dietvorst, Dute & De 
Coninck 2019.

40 E. Buskens, ‘Overheid, durf 
te betuttelen als het gaat 
om de volksgezondheid’, de 
Volkskrant 21 november 
2020.

41 C.S. Sunstein, Why Nudge? 
The Politics of Libertarian 
Paternalism, New Haven/
London: Yale University 
Press 2014.

van broeikasgassen. In deze zaak doet een 
belangenorganisatie op basis van artikel 
3:305a BW een beroep op mensenrechten ten 
behoeve van het collectief. Voorwaarde is, vol-
gens de uitspraak, dat de aan de orde zijnde 
belangen van de ingezetenen voldoende 
gelijksoortig zijn en zich lenen voor bunde-
ling, zodat een effi ciënte en effectieve rechts-
bescherming ten behoeve van hen wordt 
bevorderd.33 Op Europees niveau is er een 
klachtenprocedure die uitdrukking geeft aan 
de collectieve uit oefening van economische en 
sociale rechten: de collectieve klachtenproce-
dure van het Comité inzake Economische en 
Sociale Rechten, het verdragscomité bij het 
Europees Sociaal Handvest van de Raad van 
Europa (ESH). Een volksgezondheidsclaim 
stond centraal in ECCR tegen Bulgarije, een 
zaak over de slechte gezondheidssitua tie van 
de Romabevolking in Bulgarije. Het Comité 
stelde dat Bulgarije onvoldoende stappen 
had genomen om de specifieke problemen 
van de Romabevolking, voortvloeiend uit hun 
veelal ongezonde leefomstandigheden en hun 
beperkte toegang tot gezondheidszorg, aan te 
pakken.34 Het recht op bescherming van de 
gezondheid uit artikel 11 ESH werd in deze 
zaak dus toegekend aan de Romabevolking 
als collectief. 

Toch zit er ook een zekere spanning tussen 
de collectieve en de individuele dimensie van 
het recht op gezondheid. Zijn beide dimensies 
verenigbaar? De Italiaanse Grondwet biedt 
een zekere oplossing door zowel het collec-
tieve als het individuele aspect van het recht 
op gezondheid te verwoorden: ‘The Republic 
safeguards health as a fundamental right of 
the individual and as a collective interest, 
and guarantees free medical care to the 
indigent. […].’35 De combinatie van deze twee 
dimensies in deze bepaling creëert mogelijk 
een basis om beide doelstellingen met elkaar 
te verenigen. Toch kunnen de collectieve 
en de individuele dimensie in de praktijk 
spanning opleveren. Tijdens de coronacrisis 
werden veel maatregelen genomen om de 
bevolking als collectief te beschermen tegen 
de uitbraak, maar de individuele toegang tot 
niet-coronagerelateerde reguliere zorg stond 
daardoor onder druk. Ziekenhuizen werden 
geëquipeerd met voorzieningen om corona-
patiën ten te helpen, terwijl veel reguliere 
zorg op de lange baan geschoven werd. Hoe 
verhouden deze twee dimensies zich tot 
elkaar? Misschien ligt het antwoord tot op 
zekere hoogte verscholen in bovengenoemde 
‘AAAQ’, en dan met name de overheidsplicht 
om te zorgen voor voldoende beschikbare en 

toegankelijke zorg. Het recht op gezondheid 
vergt van de overheid dat zij adequaat voor-
bereid is op toekomstige crises, om zowel aan 
crisisgerelateerde zorg als aan reguliere zorg 
het hoofd te kunnen bieden.36 Het opzetten 
van een weerbaar publiek gezondheidsstel-
sel vormt daarbij zoals hierboven gesteld een 
kernverplichting van het recht op gezond-
heid.37 

De spanning tussen de 
maatregelen ter bescherming 
van de volksgezondheid 
en de bescherming van de 
autonomie en zelfbeschikking 
van het individu staat in 
de coronacrisis centraal

Botsing met burger- en politieke 
rechten

Volksgezondheid versus burger- en politieke 
mensenrechten
Een andere spanning die zich in de corona-
crisis manifesteert betreft die tussen de 
maatregelen ter bescherming van de volks-
gezondheid – de collectieve dimensie van het 
recht op gezondheid – en de bescherming 
van de autonomie en zelfbeschikking van het 
individu. Deze spanning staat in de corona-
crisis centraal: quarantaines, het verplicht 
dragen van mondkapjes en een avondklok 
raken immers aan de autonomie, bewegings-
vrijheid en privacy van het individu.38 Het 
wegen van de volksgezondheid ten opzichte 
van individuele vrijheden staat overigens 
niet alleen in de coronacrisis centraal. Het 
speelt een rol in veel volksgezondheidsvraag-
stukken, variërend van de introductie van 
verplichte vaccinatie tot de invoering van 
rookverboden of een suikertaks.39 Steeds 
komt hierbij de vraag aan de orde of de 
gekozen maatregel niet te diep ingrijpt op 
de autonomie van het individu. Termen als 
‘paternalisme’ en ‘betutteling’ worden in deze 
context vaak gebezigd.40 Ook wordt in deze 
context gesproken over de wenselijkheid van 
nudgen, oftewel het nemen van maatregelen 
om het gedrag van burgers te beïnvloeden, 
zoals een belasting op sigaretten.41

Internationale beperkingsmechanismen
Gezondheidsbescherming als mensenrecht 
staat in zulke gevallen dus op gespannen 
voet met – met name – burger- en politieke 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
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42 VN-Mensenrechtencommis-
sie, The Siracusa Principles 
on the Limitation and 
Derogation Provisions in the 
International Covenant on 
Civil and Political Rights, 
28 september 1984, UN 
Doc E/CN.4/1985/4 (hierna: 
Syracuse-beginselen). 

43 Syracuse-beginselen, par. 25. 
Par. 26 legt de link met de 
Internationale Gezondheids-
regeling van de WHO.

44 Algemene Aanbeveling 14 
stelt dat beperkingen ten 
behoeve van de volksge-
zondheid een legitiem doel 
moeten dienen en strikt 
noodzakelijk dienen te zijn 
voor de bevordering van 
het algemeen belang in de 
maatschappij. Zie Algemene 
Aanbeveling 14, par. 28.

45 Legitieme doelen: ‘voor zover 
bij wet is voorzien en in een 
democratische samenleving 
noodzakelijk is in het belang 
van de nationale veiligheid, 
de openbare veiligheid of 
het economisch welzijn van 
het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en straf-
bare feiten, de bescherming 
van de gezondheid of de 
goede zeden of voor de be-
scherming van de rechten en 
vrijheden van anderen’. Zie 
bijvoorbeeld ook art. 26 van 
het Europese Biogeneeskun-
de Verdrag (Oviedo Verdrag) 
van de Raad van Europa.

46 EHRM 25 januari 2005, 
56529/00 (Enhorn/Zweden), 
par. 41. Zie ook Toebes 2015.

47 EHRM 24 september 2012, 
24429/03 (Solomakhin/ 
Ukraine).

rechten als zelfbeschikking, onaantastbaar-
heid van het lichaam en de bewegingsvrij-
heid van het individu. Vanuit mensenrechte-
lijke hoek komt hier de vraag op in hoeverre 
burger- en politieke rechten opzij gezet 
kunnen worden om de volksgezondheid te be-
schermen. Hiertoe bestaan vergelijkbare en 
gezaghebbende mechanismen op internatio-
naal, Europees en natio naal niveau. Bij deze 
mensenrechtenafweging is het van belang om 
onderscheid te maken tussen twee manieren 
om grond- en mensenrechten gedeeltelijk 
of geheel opzij te zetten: middels het beper-
ken van specifieke rechten, en drastischer 
middels het volledig opzij zetten van bijna 
alle rechten (derogeren). In Nederland was 
derogeren in de coronacrisis niet aan de orde, 
vandaar dat het beperken van mensenrech-
ten in deze bijdrage centraal staat. Hoe gaat 
dit in zijn werk?

Op internatio naal niveau zijn er de zoge-
naamde Syracuse-beginselen, aangenomen 
door een groep internatio nale experts in 
1984.42 Deze niet-bindende doch gezagheb-
bende bepalingen dwingen bij een beperking 
van de burger- en politieke rechten uit het 
IVBPR tot het in acht nemen van een aantal 
randvoorwaarden. Paragraaf 10 van de 
Syracuse-beginselen bepaalt dat een derge-
lijke beperking alleen ‘noodzakelijk’ is indien 
zij a) gebaseerd is op één van de beperkings-
gronden uit het IVBPR; b) er sprake is van 
een dwingende publieke of sociale noodzaak; 
c) een legitiem doel behartigt; en d) propor-
tioneel is in vergelijking tot dat doel. Voorts 
bepaalt paragraaf 25 dat de volksgezondheid 
als beperkingsgrond ingeroepen mag worden 
indien specifiek gericht op het voorkomen 
van ziekte of ongevallen of het verschaffen 
van zorg aan zieken en gewonden.43 Een 
vergelijkbare beperkingsgrond treffen we 
overigens in het kader van het IVESCR.44 

Het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM) biedt een vergelijkbaar be-
perkingsmechanisme. Verdragsstaten mogen 
de beperkingsgronden in artikelen 8-11 van 
het Verdrag en artikel 2 van Protocol 4 bij het 
EVRM inroepen om de rechten in deze bepa-
lingen te beperken. Er dient hierbij sprake te 
zijn van een basis in de wet en er moet een 
noodzaak zijn voor de inperking, een voor-
waarde die nauw verweven is met het begin-
sel van proportionaliteit. De beperking moet 
voorts een ‘legitiem doel’ dienen.45 Onder 
deze legitieme doelen wordt ook de bescher-
ming van de volksgezondheid geschaard als 
beperkingsgrond, waar de infectieziektenbe-
strijding dus duidelijk onder valt. In Enhorn 

tegen Zweden stond de vraag centraal of een 
man met hiv verplicht mocht worden in een 
ziekenhuis te verblijven om de verspreiding 
van zijn ziekte tegen te gaan. De bewegings-
vrijheid van het individu (art. 5 sub 1 EVRM) 
werd hier afgewogen tegen het belang van de 
volksgezondheid. Centraal hierbij stond art. 5 
sub 2 EVRM, dat de mogelijkheid biedt om 
de bewegingsvrijheid van het individu in te 
perken ter bescherming van de volksgezond-
heid. Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM) oordeelde dat de detentie 
niet gerechtvaardigd was; en dat detentie al-
leen een last resort mag zijn als het gaat om 
de verspreiding van ziektes, na een afweging 
van minder zware maatregelen.46 De EHRM-
jurisprudentie rond verplichte vaccinatie 
gaat een stapje verder: in Solomakhin tegen 
Ukraine oordeelde het EHRM op basis van 
artikel 8 EVRM dat de gedwongen vaccina-
tie van Solomakhin weliswaar een inbreuk 
vormde op diens privéleven, maar dat deze 
inbreuk noodzakelijk was om de versprei-
ding van infectieziekten in de regio tegen te 
gaan.47 Enerzijds laat het EHRM dus zien 
dat beperkingen van de persoonlijke levens-
sfeer niet licht opgevat dienen te worden, 
anderzijds lijkt er ook ruimte om de volksge-
zondheidsclausule wel degelijk doorslagge-
vend te laten zijn. 

Enerzijds laat het EHRM 
zien dat beperkingen van 
de persoonlijke levenssfeer 
niet licht opgevat dienen 
te worden, anderzijds 
lijkt er ook ruimte om de 
volksgezondheidsclausule 
wel degelijk doorslaggevend 
te laten zijn

Beperkingen en de Grondwet
Hierboven is al genoemd dat onze Grondwet 
de overheid de verplichting oplegt maatrege-
len te nemen ter bevordering van de volks-
gezondheid. Hoe ver reikt deze verplichting? 
Vanuit grondrechtelijk perspectief staat 
hierbij in beginsel een afweging tussen arti-
kel 22 sub 1 Grondwet (bevordering volksge-
zondheid) en de artikelen 10 (eerbiedigen van 
de persoonlijke levenssfeer) en 11 (onaan-
tastbaarheid van het lichaam) Grondwet 
centraal. In het Fluorideringsarrest uit 1973 
balanceerde de Hoge Raad deze grondrech-
ten niet expliciet (de sociale grondrechten 
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bestonden toen nog niet), doch oordeelde dat 
het toevoegen van fluor aan het drinkwater 
gebaseerd dient te zijn op een wet. Die wette-
lijke grondslag ontbrak in het geval van deze 
fluoridering van het water.48 De voorwaarde 
van een wettelijke grondslag zien wij ook 
zoals hierboven uitgelegd op internatio naal 
en Europees niveau. 

Het vereiste van een wettelijke grondslag 
stond ook centraal in de discussie rond het 
nemen van maatregelen om corona in te 
dammen. Dit manifesteerde zich bijvoorbeeld 
in de discussie rond mondkapjes. Grond- 
en staatsrechtdeskundigen verzetten zich 
tegen invoering van een mondkapjesplicht 
in de openbare ruimte, omdat zij daar geen 
adequate basis voor zagen in de noodveror-
deningen die in de eerste fase van de crisis 
golden.49 Bij het opleggen van een mondkap-
jesplicht wordt een inbreuk gemaakt op het 
recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer (recht op privacy) uit artikel 10 
van onze Grondwet, een inbreuk waartoe een 
wettelijke basis is vereist.50

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 
trad uiteindelijk op 1 december 2020 voor 
drie maanden in werking.51 Inmiddels was 
geruime tijd sprake van een tweede uitbraak 
in het najaar van 2020, en de overheid aar-
zelde met de introductie van ferme maatrege-
len als een mondkapjesplicht en een avond-
klok, waar immers geen wettelijke basis voor 
was. Ondertussen schoten ook de testcapaci-
teit en het bron- en contactonderzoek tekort, 
en werd Nederland tijdelijk één van de 
slechtste jongetjes van de klas. Hoe belang-
rijk de basis in de wet ook is, hier wreekt 
zich de spanning tussen het bieden van een 
wettelijke basis en het snel en alert reageren 
op een gezondheidscrisis van deze omvang. 
Dit roept de vraag op of ons grondrechtelijke 
beperkingsstelsel voldoende toegerust is voor 
tijden van crisis. Ook komt de vraag op of het 
recht op gezondheid, en daarmee de bescher-
ming van de volksgezondheid, niet meer 
gewicht moet krijgen in dergelijke situa ties, 
en of meer flexibiliteit geboden is.52 Grond-
rechten moeten onze vrijheid en autonomie 
beschermen, maar ook gezondheid is een 
waarde die bescherming verdient.

Slotbeschouwing
Deze bijdrage heeft laten zien dat het 
internatio naal gegarandeerde recht op 
gezondheid de afgelopen decennia handen 
en voeten heeft gekregen, met name in de 
zogenaamde Algemene Aanbevelingen van 

de VN-mensenrechtencomités. Dat wil niet 
zeggen dat dit recht in de praktijk meer 
betekenis heeft gekregen. Toepassing van 
de in Algemene Aanbeveling 14 ontwikkelde 
concepten in beleid komt langzamerhand op 
gang, maar juridische toetsing aan het recht 
op gezondheid blijft zeer beperkt.

De overheid mag best een 
beetje meer doorpakken als het 
gaat om de bescherming van 
de volksgezondheid, en met 
innovatieve plannen komen 
die soms een beetje schuren 
met individuele vrijheden

Tevens is besproken dat het recht op gezond-
heid een collectieve dimensie heeft, die sterk 
tot uitdrukking komt in onze Grondwet, 
die vereist dat de overheid maatregelen 
treft ter bevordering van de volksgezond-
heid. Nederland liep de afgelopen decennia 
niet voorop als het ging om het voeren van 
een doelmatig volksgezondheidsbeleid. Zij 
maakte in die context ook weinig gebruik van 
beschikbare juridische middelen, bijvoor-
beeld om ongezonde producten als tabak, 
ongezond voedsel en alcohol te reguleren.53 
Ook bestaat er bijvoorbeeld grote terughou-
dendheid als het gaat om de introductie van 
een (indirecte) vorm van verplichte vacci-
natie.54 De coronacrisis heeft laten zien dat 
de bescherming van de volksgezondheid een 
belangrijke waarde is, die meer gewicht zou 
kunnen krijgen naast waarden als privacy 
en bewegingsvrijheid. Met meer dan 10.000 
doden door COVID-19, en jaarlijks 20.000 
doden door roken lijkt dit wel op zijn plaats. 
Van de overheid mag wellicht fermer ingrij-
pen verwacht worden.55 De overheid mag best 
een beetje meer doorpakken als het gaat om 
de bescherming van de volksgezondheid, en 
met innovatieve plannen komen die soms een 
beetje schuren met individuele vrijheden.56 
Een goed toegerust publiek zorgstelsel is 
daarbij essen tieel.57

Dergelijke maatregelen grijpen in op de 
persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrij-
heid en moeten natuurlijk wel bezien worden 
vanuit de culturele context van een land. In 
Nederland lijkt weerstand te bestaan tegen 
het zo direct ingrijpen op individuele men-
senrechten. Een discussie over de waarden 
die centraal staan als het gaat om volksge-
zondheid en de rol van de overheid daarin 

48 HR 22 juni 1973, ECLI: 
NL: HR: 1973: AD2208, NJ 
1973/386 (Fluoriderings-
arrest), zie ook HR 10 april 
1984, ECLI: NL: HR: 1984: 
AC1393, NJ 1984/612 
(Broodzoutjoderingsarrest).

49 Zie bijvoorbeeld T. Barkhuy-
sen, ‘Grondwet ten onrechte 
monddood bij debat mond-
kapjesplicht’ (Vooraf), NJB 
2020/2004. Voor de bredere 
discussie zie ook Centrum 
voor Openbare Orde en 
Recht, ‘Corona en het 
recht’, www.openbareorde.
nl / tijdschrift/ corona-en-
het-recht, geraadpleegd op 
23 december 2020.

50 Barkhuysen 2020 en www.
openbareorde.nl/tijdschrift/
corona-en-het-recht.

51 Wetsvoorstel: Kamerstuk-
ken II 2019/20, 35526. Zie 
ook J.C.J. Dute, ‘De aanpak 
van de COVID-19 epidemie: 
een juridische tussenba-
lans’, TvGR 2020, afl. 5, 
p. 483-485. Voor een helder 
overzicht van wat deze wet 
regelt, zie J.G. Brouwer & 
A.J. Wierenga, ‘Wat regelt de 
Tijdelijk wet maatregelen 
covid-19’, Corona en het 
recht (deel 19), 29 november 
2020, www.openbareorde.nl/
tijdschrift/corona-en-het-
recht-deel-19/, geraadpleegd 
op 23 december 2020.

52 B.C.A. Toebes, ‘Vrijheid en 
privacy moeten soms wijken 
voor de volksgezondheid’, 
Trouw 4 september 2020.

53 Toebes, Gispen, Dietvorst, 
Dute & De Coninck 2019.

54 Pierik 2019, en Toebes 
2020b.

55 Buskens 2020.
56 ‘Geef mensen na Covid-

vaccinatie meer vrijheden’, 
Twistgesprek NRC Handels-
blad tussen Brigit Toebes en 
Jos Dute, 18 december 2020.

57 ‘Onderzoek – waar was het 
Ministerie van VWS tijdens 
de coronacrisis? Verdeel 
en heers niet’, De Groene 
Amsterdammer 16 december 
2020. 
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lijkt mij daarom gewenst. In bredere zin 
raakt dit aan onze perceptie van vrijheid, en 
welke rol wij de overheid toebedelen als het 
gaat om het inperken van die vrijheid.58 En 
is vrijheid louter een afweerrecht, of behelst 
het ook een ‘vrijheid tot’, waarin de overheid 
het individu ondersteunt in het maken van 
keuzes?59 In deze discussie mag een gesprek 
over solidariteit ook niet ontbreken, want ook 
dat staat centraal in de coronacrisis: afstand 
houden en je laten testen of inenten, dat doe 
je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je 
kwetsbare naasten en voor de samenleving 
als geheel. 

Er staan ons nog grote uitdagingen te wachten 
als het gaat om de bescherming van de volks-
gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de gezond-
heidsgevolgen van klimaatverandering. De 
overheid dient zich voor te bereiden op toekom-
stige crises door te zorgen voor een weerbaar 
stelsel van publieke gezondheidszorg en een 
flexibel juridisch kader met de noodzakelijke 
grondwettelijke waarborgen. Het kan niette-
min zijn dat we onvermijdelijke keuzes moeten 
maken om de volksgezondheid te beschermen, 
ten koste van onze privacy en andere vrijhe-
den.60 Wellicht dat we daartoe het recht op 
gezondheid nog eens moeten afstoffen.

58 Voor een beschouwing zie 
A. de Dijn, Freedom – an 
unruly History, Cambridge/
London: Harvard Univer-
sity Press 2020. 

59 I. Berlin, Two concepts 
of liberty, Oxford: Oxford 
University Press 1958. Zie 
ook Toebes, Gispen, Diet-
vorst, Dute & De Coninck 
2019, p. 218. 

60 M. Februari, ‘Na co-
rona wordt het niet meer 
business as usual’, NRC 
Handelsblad 14 december 
2020.


