
1 Inleiding

1.1 Het thema

InNederland vinden jaarlijks zeer veel geneeskundige behandelingen plaats, zowel binnen
de muren van een ziekenhuis als daarbuiten. In 2004 werden bijvoorbeeld 1,3 miljoen
zieke personen van één jaar of ouder één of meerdere keren ten minste 24 uur opgenomen
in één van de Nederlandse ziekenhuizen,2 hadden 13 miljoen personen minimaal één keer
contact met de huisarts en gingen 12,7 miljoen personen minstens één keer naar de tand-
arts.3 Vier jaar later, in 2008, bleek het aantal zieke personen van één jaar en ouder dat in
dat jaar ten minste 24 uur in een ziekenhuis was opgenomen net boven de 1,3 miljoen te
liggen,4 hadden 13,5miljoen personenminimaal één keer contactmet de huisarts en gingen
12,8 miljoen personen minimaal één keer naar de tandarts.5 In de periode van 1 april 2011
tot en met 31 maart 2012 waren er ruim 1,6 miljoen zieke personen van één jaar of ouder
één of meerdere keren ten minste 24 uur opgenomen in één van de Nederlandse zieken-
huizen.6 Nog eens 12miljoen personen bezochten één ofmeer keren de huisarts en datzelfde
aantal bezocht ook de tandarts.7

2 M.C. de Bruijne e.a., Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen, Amsterdam/Utrecht: EMGO en
NIVEL 2007, p. 14 en 22. Het onderzoek zag op verrichtingen van cosmetische aard, noch op verrichtingen
in verband met een abortus, zwangerschap of psychiatrische aandoening (p. 20, 22 en 75 van het onderzoek
en bevestigd door M.C. de Bruijne per e-mail d.d. 3 april 2012). Het aantal opgenomen ‘zieken’ betreft bijna
8% van de bevolking: op 1 januari 2004 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners, aldus het Centraal Bureau
voor de Statistiek, Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland, Jaargang 52 – 1e kwartaal
2004, Heerlen/Voorburg 2004. Het aantal opnames in ziekenhuizen inclusief dagopnames, maar exclusief
behandeling zonder opname bedroeg in 2004 2,9 miljoen, zo volgt uit informatie van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Voorts werden in dat zelfde jaar personen geneeskundig behandeld door een vrijgevestigd
arts of binnen demuren van een psychiatrisch ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrumof een privékli-
niek.

3 Nationaal Kompas Volksgezondheid, Centraal Bureau voor de Statistiek en R.A. Verheij e.a., Landelijk
InformatienetwerkHuisartsenzorg – Feiten en cijfers over huisartsenzorg inNederland, Utrecht/Nijmegen:
NIVEL/WOK 2006.

4 M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2008, Amsterdam/Utrecht: EMGO en NIVEL 2010,
p. 21. Het aantal opnames inclusief dagopnames, maar exclusief behandeling zonder opname steeg ten
opzichte van 2004 tot 3,3 miljoen. Dit werd veroorzaakt door een hoger aantal dagopnames.

5 Centraal Bureau voor de Statistiek: cijfers betreffende het thema gezondheid en welzijn.
6 M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2011/2012, Amsterdam/Utrecht: EMGO en NIVEL

2013, p. 39. Tevens blijkt uit dit rapport dat patiënten korter in het ziekenhuis liggen. Het aandeel dagop-
names wordt steeds groter.

7 Centraal Bureau voor de Statistiek: cijfers betreffende het thema gezondheid en welzijn.
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Deze cijfers zijn anno 2017 nog niet (veel) veranderd.8 Het aantal personen dat een arts,
een andere medicus of ziekenhuis bezoekt, zal met de groei en de vergrijzing van de
bevolking waarschijnlijk zelfs toenemen.9 Met € 95,3 miljard, oftewel ruim 15% van het
bruto binnenlands product, vormt de gezondheidszorg een belangrijk onderdeel van de
Nederlandse economie.10 De sector zorg is bovendien één van de grootste werkgevers van
Nederland; ruim 13% van het aantal voltijdsbanen betreft banen in de zorg.11

De cijfers tonen dat met de gezondheidszorg in Nederland veel financiële middelen en
personen gemoeid zijn.12 Voorts leren de cijfers dat hoewel voorkómen beter is dan genezen,
ziekten nu eenmaal vóórkomen.

Personen die ziek worden, worden ‘patiënt’. De gemiddelde patiënt zal uitgaan van de
gedachte dat de arts hem geneest. Dit wordt anders indien hij niet geneest, of in eenminder
goede gezondheid komt te verkeren en de geneeskundige behandeling tot een teleurstelling
leidt. Hoewel opmerking verdient dat uit (recent) onderzoek is gebleken dat zowel het
aantal personen dat met zorggerelateerde schade werd geconfronteerd als het aantal per-
sonen dat met potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade werd geconfronteerd in de
periode van 2008 tot 2012 door gerichte verbeterinitiatieven is gedaald,13 moet worden
geconstateerd dat het volledig voorkómen van schade nog niet is bereikt en naar alle
waarschijnlijk ook niet kán worden bereikt.

8 Zie het Centraal Bureau voor de Statistiek: cijfers betreffende het thema gezondheid en welzijn. Zie voorts
NVZ, ‘25 Jaar patiënt in beeld’, Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016, p. 11 en 17 evenals Nza,
Marktscan van de Medisch Specialistische Zorg 2016, Utrecht 2017, p. 24-25.

9 Zie in die zin ook M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2008, Amsterdam/Utrecht: EMGO
en NIVEL 2010, p. 21. Het aantal dagopnames in ziekenhuizen blijft stijgen, zo blijkt uit de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

10 NVZ, ‘25 Jaar patiënt in beeld’, Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016, p. 47. Zie voor cijfers in de
jaren ervoor NVZ, ‘Zorg toont’, Brancherapport algemene ziekenhuizen 2015, p. 25 (€ 95 miljard); NVZ,
‘Zorg innoveert’, Brancherapport algemene ziekenhuizen 2014, p. 3 en 12 (€ 94,3 miljard) en NVZ, ‘Zorg
loont’, Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013, p. 5 (€ 92 miljard).

11 NVZ, ‘Zorg innoveert’, Brancherapport algemene ziekenhuizen 2014, p. 3 en NVZ, ‘25 Jaar patiënt in beeld’,
Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016, p. 59.

12 Zie voor gedetailleerde informatie daaromtrent ook NZa, Marktscan van de Medisch Specialistische Zorg
2015, Utrecht oktober 2015, p. 28-45 evenals NZa, Marktscan van de Medisch Specialistische Zorg 2015,
Utrecht juni 2017, p. 24-32.

13 In 2004 startte het EMGO/NIVEL een monitorstudie, ‘Monitor Zorggerelateerde schade’. Voorts werd in
2008 het initiatief genomen tot een landelijk veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’, zie
<www.vmszorg.nl> en IGZ, Veiligheidsindicatoren 2010-2012 – Toezicht op het Veiligheidsprogramma
‘Voorkom schade, werk veilig’, Utrecht 2010. Dit programma duurde vijf jaren. Zie nader over de verbeter-
initiatieven M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2011/2012, Amsterdam/Utrecht: EMGO
en NIVEL 2013, p. 17-24.

24

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade



Uit onderzoek van het EMGO+ Institute forHealth andCareResearch en hetNederlands
Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (EMGO/NIVEL) naar onbedoelde
schade in ziekenhuizen bleek dat van de 1,3 miljoen zieke personen die in 2004 ten
minste 24 uur in een ziekenhuis werden opgenomen, 5,7% te maken kreeg met zorgge-
relateerde schade en dat van diezelfde groep 2,3% te maken kreeg met potentieel ver-
mijdbare zorggerelateerde schade.14 Met de term ‘zorggerelateerd’hebben de onderzoe-
kers van het EMGO/NIVEL tot uitdrukking gebracht dat de schade was veroorzaakt
door de zorg en niet door de onderliggende aandoening van de persoon. Met ‘vermijd-
bare’ schade werd bedoeld zorggerelateerde schade die (mede) was ontstaan door het
niet handelen volgens de professionele standaard door een zorgverlener of door
tekortkomingen van het zorgsysteem.15 Een nieuwe meting in 2008 leerde dat het per-
centage zorggerelateerde schade significant gestegen was van 5,7% naar 8,0%. Het per-
centage potentieel vermijdbare zorggerelateerde schadegevallen in ziekenhuizen was
gelijk gebleven.16 In absolute zin ging het om ongeveer 74.000 in ziekenhuizen opgeno-
men zieke personen die in 2004 te maken kregen met zorggerelateerde schade en om
ruim 104.000 in ziekenhuizen opgenomen zieke personen die in 2008 te maken kregen
met zorggerelateerde schade. Bij ongeveer 30.000 (in 2004) tot ongeveer 38.600 (in 2008)
zieke personen had de schade kunnen worden voorkomen. De cijfers over de periode
2011-2012 tonen dat patiënten in 7,1% van de opnames (dit waren er 1,6 miljoen) te
maken kregen met zorggerelateerde schade. Dit is dus een daling ten opzichte van 2008
(8,0%), maar een stijging ten opzichte van 2004 (5,7%). Van de patiënten die in 2011-
2012 waren opgenomen, kreeg 1,6% te maken met potentieel vermijdbare zorggerela-
teerde schade. Dit is een daling ten opzichte van 2004 en 2008 (2,3%). Geëxtrapoleerd
naar heel Nederland hebben ongeveer 26.350 patiënten te maken gekregen met zorgge-
relateerde schade die mogelijk voorkomen had kunnen worden.17

14 M.C. de Bruijne e.a., Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen, Amsterdam/Utrecht: EMGO en
NIVEL 2007, p. 14 en M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2008, Amsterdam/Utrecht:
EMGO en NIVEL 2010, p. 67. Zie voor de conclusies ook Onderzoeksraad voor veiligheid, Veiligheid in
perspectief, Den Haag, januari 2013, p. 14-21.

15 M.C. de Bruijne e.a., Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen, Amsterdam/Utrecht: EMGO en
NIVEL 2007, p. 14 en 29.

16 Van de zorggerelateerde schade in 2004 was circa 40% potentieel vermijdbaar en in 2008 was sprake van
een kleine daling tot ongeveer 37%. Deze daling is ontstaan, doordat de niet-vermijdbare zorggerelateerde
schade meer is gestegen dan de vermijdbare zorggerelateerde schade. Zie voor het onderzoek M. Langelaan
e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2008, Amsterdam/Utrecht: EMGO en NIVEL 2010, p. 67. Zie voor
mogelijke verklaringen voor de uitblijvende verlaging van het percentage zorggerelateerde schadegevallen
M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2008, Amsterdam/Utrecht: EMGO en NIVEL 2010,
p. 14, 53, 75 en 76. Zie voor mogelijke verklaringen ook C.Y. Lu en E. Roughead, ‘Determinants of patient-
reported medication errors: a comparison among seven countries’, The International journal of Clinical
Practice, juli 2011, p. 733-740 en M. Babović, ‘Zorgcoördinatie zorgelijk’, 4 juli 2011, te lezen op de website
van de KNMG <www.knmg.nl>.

17 M. Langelaan e.a., Monitor Zorggerelateerde schade 2011/2012, Amsterdam/Utrecht: EMGO en NIVEL
2013, p. 37, 39 en 61.
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Wat rest, is genoegdoening. Krijgt de patiënt te maken met (vermijdbare) schade, in de
zin van lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht,
dan is één van de behoeften van de patiënt het verkrijgen van een vergoeding ter compen-
satie van die schade. Doorgaans wordt het civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt om die
vergoeding te realiseren. Er is immers geen ander ‘recht’ dat een compensatiefunctie kent.18

Het thema van dit (hand)boek betreft dan ook het civiele aansprakelijkheidsrecht als
middel om schade te verhalen.

Let wel, de enkele aanwezigheid van ‘zorggerelateerde schade’, in de context waarbinnen
het begrip door het EMGO en het NIVEL is gebruikt (te weten in het kader van kwali-
teitsbeleid in de gezondheidszorg), impliceert niet dat in al deze gevallen een recht op
vergoeding van schade bestaat.Ookhet gehanteerde begrip ‘vermijdbare zorggerelateerde
schade’ is niet louter maatgevend, omdat in de juridische context afwijkende criteria
worden gehanteerd als het gaat om een recht op schadevergoeding.19

Aan de hand van nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en
literatuur worden het civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot verhaal van
zorggerelateerde schade beschreven.

1.2 De opzet

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt geanalyseerd welke plaats het
verhaal van schade via het civiele aansprakelijkheidsrecht inneemt ten opzichte van andere
acties die een gedupeerde patiënt ten dienste staan wanneer hij is geconfronteerd met
zorggerelateerde schade (Deel I). Een beroep op het civiele aansprakelijkheidsrecht wordt
vergeleken met andere juridische acties, zoals het indienen van een klacht bij de hulpver-
lener, een onafhankelijke instantie of de tuchtrechter en het doen van aangifte met het oog
op strafvervolging door het Openbaar Ministerie.

18 Wel zou de patiënt zich in een strafzaak kunnen voegen als benadeelde partij, maar ook dan zal de vordering
worden beoordeeld op basis van het civiele recht. Bovendien komt een strafrechtelijke afdoening van een
medische zaak niet vaak voor.

19 Zie voor het opmerken van het verschil ook J. Legemaate, Wikken en wegen (oratie Amsterdam), 2011,
opgenomen in de oratiebundel Gezondheidsrecht, DenHaag: SduUitgevers 2012, p. 428.Het verschil tussen
vermijdbare schadegevallen en het aantal gevallen waarin een vordering bestaat, werd tevens benadrukt
door T.F.E. Tjong Tjin Tai in zijn coreferaat bij het preadvies van J.L. Smeehuijzen en A.J. Akkermans,
‘Medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties’,
Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013. Zie voor het definiëren van
het begrip ‘medische fout’ ook R.W.M. Giard, ‘De epidemiologie van medische fouten: enkele methodolo-
gische kwesties’, NTvG 2005;149:2157-62.
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De verkenning van de juridische verhouding tussen de hulpverlener en de patiënt, van de
juridische grondslagen voor het verhaal van zorggerelateerde schade, van het verband
tussen zorgverlening en schade en van de aard en omvang van de schade die voor vergoe-
ding in aanmerking kan komen, vindt plaats in de hoofdstukken 3 tot en met 7 (Deel II).
Zij gebeurt aan de hand van een beschrijving van het Nederlandse civiele aansprakelijk-
heidsrecht en toepasselijke Europese regelgeving.

Het proces dat moet worden gevolgd om het verhaal te effectueren (de toepassing van het
recht), is in hoofdstuk 8 vervat (Deel III). Het hoofdstuk bestaat uit een beschrijving en
analyse van de bij het verhaal in de praktijk betrokken (rechts)personen en de toepasselijke
nationale en Europese wetgeving en vormt het sluitstuk van dit boek.
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