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Dahlgren & Whitehead, 1991 



Grondwettelijke basis 

Artikel 22, eerste lid Grondwet (1983):  

‘De overheid treft maatregelen ter 
bevordering van de volksgezondheid’ 

 

 Zie ook Kamerstukken II 
1976/77, 13873, nr. 7, 22-23. 



Mensenrechtelijke basis 

• Artikel 12 International Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten 
(IVESCR, 1966): ‘Recht op een zo goed 
mogelijke gezondheidsstandaard’ 
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Internationaal gezondheidsrecht 

Kern 

• Standaarden 
Wereldgezondheidsorganisa
tie 

• Mensenrechten-
standaarden 

Synergie  

• Humanitair oorlogsrecht 

• Milieurecht 

 

Spanning 

• Internationaal economisch 
recht 

– WTO-recht 



Standaarden 
Wereldgezondheidsorganisatie 

Infectieziekten 

• Internationale 
Gezondheidsregeling, 2005 

 

Chronische ziekten 

• WHO-Kaderverdrag inzake 
Tabaksontmoediging, 2003 

 



Capability benadering 

• Jennifer Prah Ruger (2006): society’s 
obligation to maintain and improve health is 
based on the ethical principle of human 
florishing and human capability 

• Sridhar Venkatapuram (2011): ‘capability to be 
healthy approach’: societies should focus on 
supporting the capabilities of individuals to 
conceive, pursue, and revise their life plans. -  
Human rights: a cluster of diverse entitlements 



Mondiale gezondheidsethiek geeft  
inkleuring van mensenrechten 

 

1. Gezondheid als waarde, naast autonomie 

2. Naar een collectieve interpretatie van het 
recht op gezondheid 

3. Naar een internationale verplichting op basis 
van het recht op gezondheid 



Internationaal gezondheidsrecht 
voor mondiale gezondheidsethiek 

Juridisch bindende normen: 

- Basis voor wetgeving 
- NL moet recht op gezondheid implementeren, dit heeft consequenties 

voor toegang tot zorg ongedocumenteerden 

- WHO-Verdrag inzake tabaksontmoediging: geen banden met industrie 

- Middel om overheid en andere actoren ter 
verantwoording te roepen; ‘accountability’ 
- Urgenda, Shell-zaak, rechtszaak tegen tabaksindustrie 

- Rol parlement, NGOs, media 
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