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Het recht van de patiënt op vergoeding van abnormale 
schade als gevolg van gezondheidszorg

Herman NYS
KULeuven

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste innovatie van de Wet Vergoeding Schade Gezondheidszorg, 
namelijk het recht van de patiënt op de vergoeding van abnormale schade als gevolg van gezondheidszorg. 
Omdat de regeling van de vergoeding van abnormale schade als gevolg van gezondheidszorg in deze wet is 
ingegeven door de Franse regeling, wordt in onderdeel  II het begrip «abnormale schade», zoals dat in het 
Franse recht wordt begrepen, toegelicht. In onderdeel  III gebeurt hetzelfde maar dan voor het Belgische 
recht. Onderdeel IV bespreekt de rechten van de patiënt bij de behandeling van een aanvraag tot vergoeding 
van abnormale schade als gevolg van gezondheidszorg en onderdeel V tot slot het recht op vergoeding van 
abnormale schade ten gevolge van gezondheidszorg. De bijdrage sluit af met enkele besluiten.

I. Inleiding

1. De wet van 31 maart 2010 betreff ende de vergoeding 
van schade als gevolg van gezondheidszorg1 (hierna: Wet 
Vergoeding Schade Gezondheidszorg, afgekort «WVSG») 

1 BS 2 april 2010. Zie over deze wet: I. Boone, «De verhouding tus-
sen het aansprakelijkheidsrecht en de vergoeding door het Fonds voor 
Medische Ongevallen» in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding 
van slachtoff ers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse 
van de wet van 31 maart 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 61-84; 
S. Callens, «De procedure voor het fonds voor de medische onge-
vallen» in H. Nys en S. Callens (eds.), Medisch recht, Brugge, die 
Keure, 2011, 15-40; J.L. Fagnart, «Principes fondamentaux de la loi 
sur les accidents médicaux», Cons.Manuque 2011/2, 73; B. Fonteyn, 
C. Pouppez en P. Slegers, «Indemnisation des dommages résultant 
des soins de santé: le Fonds est mort, vive le Fonds!», JT 2011, 374; G. 
Jocqué, «Het Fonds voor Medische Ongevallen» in I. Boone en S. 
Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoff ers van medische ongevallen. 
Praktijkgerichte analyse van de wet van 31  maart 2010, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 85-106; E. Langenaken, «La loi belge du 31 mars 
2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de 
santé: encore un eff ort», RGAR 2011, nr. 14.775; S. Lierman, «Ver-
goedingsvoorwaarden van het Fonds voor Medische Ongevallen» in 
I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoff ers van medi-
sche ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de wet van 31 maart 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2011, 39-60; P. Muyaert, «Wet betreff ende 
de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg», Cons.
Manuque 2010, 87; H. Nys en H. Nys, Nieuwe wetgeving inzake de 
vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, Mechelen, Klu-
wer, 2010, 275 p.; H. Nys, «Schade als gevolg van gezondheidszorg in 
de wet van 31 maart 2010» in H. Nys en S. Callens (eds.), Medisch 
recht, Brugge, die Keure, 2011, 1-14; P. Staquet, «L’indemnisation des 
dommages résultant des soins de santé: la loi F.A.M.», Cons.Manuque 
2010, 135; T. Vansweevelt, «De Wet Medische Ongevallen», T.Gez. 
2010-11, 84-134; T. Vansweevelt, «De Wet Medische Ongevallen: de 
krachtlijnen, de fi losofi e en het toepassingsgebied» in I. Boone en S. 
Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoff ers van medische ongevallen. 
Praktijkgerichte analyse van de wet van 31  maart 2010, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 1-38.

trad in werking op 1 september 2012.2 Nu al staat vast dat 
zij de medische en de juridische praktijk een grote dienst 
heeft  bewezen, omdat zij de gelijknamige wet van 15 mei 
2007 heeft  opgeheven.3 Of de wet van 31 maart 2010 wél 
aan de hooggespannen verwachtingen4 zal beantwoor-
den, valt nog af te wachten. De wet van 2  juni 2010 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van 
de wet van 31 maart 2010 betreff ende de vergoeding van 
schade als gevolg van gezondheidszorg regelt de bevoegd-
heid voor geschillen tussen een patiënt of een zorgverle-
ner of een verzekeraar en het fonds voor medische on-
gevallen.5 Zij blijft  in het raam van deze bijdrage buiten 
beschouwing.

2. De hooggespannen verwachtingen die de WVSG 
heeft  opgeroepen, houden in het bijzonder verband met 
de vergoeding van schade als gevolg van gezondheids-
zorg waarvoor niemand aansprakelijk is. De indruk is 
gewekt – bewust of niet – dat slachtoff ers van schade als 
gevolg van gezondheidszorg waarvoor niemand aanspra-
kelijk kan worden gesteld, altijd recht zullen hebben op 
de integrale vergoeding van die schade voor zover die 

2 KB van 25 augustus 2012 tot vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van de wet van 31 maart 2010 betreff ende de vergoeding 
van schade als gevolg van gezondheidszorg en van de wet van 2 juni 
2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de 
wet van 31 maart 2010 betreff ende de vergoeding van schade als ge-
volg van gezondheidszorg, BS 29 augustus 2012. 
3 Zie art. 33, 1° WVSG.
4 S. Lierman, «Solidariteit bij medische schadegevallen weldra een 
feit», T.Gez. 2011-12, 264; een van de geestelijke vaders van de WVSG 
meent zelfs dat de langverwachte wet verwachtingen heeft  geschapen 
die overdreven zijn (J.L. Fagnart, o.c., Cons.Manuque 2011/2, 73).
5 BS 1 juli 2010. In werking getreden op 1 september 2012.
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voldoende ernstig is.6 Dit is echter nooit de bedoeling 
van de wetgever geweest. In de memorie van toelichting 
werd de oorspronkelijke bedoeling op een niet mis te be-
grijpen manier als volgt verwoord: «Met andere woorden, 
de wet heeft  tot doel de onvoorspelbare gevolgen van een 
verstrekking van gezondheidszorg te vergoeden, zoals 
bijvoorbeeld de onvoorziene of weinig waarschijnlijke ne-
veneff ecten van een behandeling».7 Dit kan niet anders 
betekenen dan dat de meeste schade als gevolg van ge-
zondheidszorg waarvoor niemand aansprakelijk is, van 
een vergoeding is uitgesloten. Men denke onder meer 
aan de schade die het gevolg is van een gekende en niet-
uitzonderlijke complicatie inherent aan een onderzoek of 
een behandeling, omdat in dit geval van onvoorspelbaar-
heid of onvoorzienbaarheid geen sprake is. Deze drasti-
sche beperking van de vergoedbare schade als gevolg van 
gezondheidszorg is geen verrassing als men weet dat de 
wetgever oorspronkelijk de duidelijke bedoeling had om, 
na de mislukte poging met de wet van 15 mei 2007, «toe-
nadering te zoeken tot het Franse systeem, dat bestaat se-
dert 2002 en intussen zijn effi  ciëntie heeft  bewezen».8

3. Deze bijdrage bespreekt de WVSG niet volledig, 
maar is beperkt tot haar belangrijkste innovatie, namelijk 
het recht van de patiënt op de vergoeding van abnormale 
schade als gevolg van gezondheidszorg, gekaderd in de 
context van enkele andere rechten van de patiënt. Omdat 
de regeling van de vergoeding van abnormale schade als 
gevolg van gezondheidszorg in de WVSG is ingegeven 
door de Franse regeling, wordt in onderdeel II het begrip 
«abnormale schade» zoals het in het Franse recht wordt 
begrepen, toegelicht. In onderdeel  III gebeurt hetzelfde, 
maar dan voor het Belgische recht. Onderdeel  IV be-
spreekt enkele rechten van de patiënt bij de behandeling 
van een aanvraag tot vergoeding van abnormale schade 
als gevolg van gezondheidszorg en onderdeel V ten slotte 
het recht op vergoeding van abnormale schade ten gevol-
ge van gezondheidszorg. De bijdrage sluit af met enkele 
besluiten.

II. Abnormale schade als gevolg van gezondheidszorg 
in Frankrijk

4. De Franse wet van 4 maart 2002 op de rechten van 
de patiënt bevat onder meer een regeling van de vergoe-
ding van abnormale schade als gevolg van gezondheids-
zorg. Deze wet voegde in de Franse Code de la Santé 
Publique een hoofdstuk in, getiteld: «Risques sanitaires 

6 B. Fonteyn, C. Pouppez en P. Slegers, o.c., JT 2011, 377: «Il y a 
lieu de tempérer l’enthousiasme de ceux qui voient dans cette loi nou-
velle, la voie vers une indemnisation automatique de l’ensemble des 
victimes».
7 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 22.
8 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 9.

résultant du fonctionnement du système de santé».9 Art. L 
1142-1, II bepaalt dat een medisch ongeval, een iatrogene 
aandoening of een nosocomiale infectie waarvoor nie-
mand aansprakelijk kan worden gesteld, recht geeft  op 
een vergoeding van de schade geleden door de patiënt of, 
als hij is overleden,10 door zijn rechthebbenden, wanneer 
de schade rechtstreeks te wijten is aan medisch preven-
tieve of diagnostische handelingen of medische zorgver-
lening. Een iatrogene11 aandoening is een aandoening 
veroorzaakt door medisch ingrijpen. Het onderscheid 
met een medisch ongeval zou onbestaande zijn.12 Het be-
grip «medisch ongeval» heeft  een generieke betekenis en 
duidt op alle mogelijke vormen van schade als gevolg van 
gezondheidszorg.

Een medisch ongeval waarvoor niemand aansprakelijk 
kan worden gesteld (of medisch ongeval zonder aanspra-
kelijkheid) wordt in de Franse literatuur en rechtspraak 
meestal aangeduid met de (niet te vertalen – zie verder) term 
aléa thérapeutique, hoewel de Franse wet zelf die benaming 
niet gebruikt.13 Dit begrip heeft  dus geen welomschreven 
juridische betekenis, wat kan leiden tot zowel strikte als 
minder strikte interpretaties. Het befaamde arrest-Bianchi 
van de Franse Conseil d’Etat14 dat de auteurs van de wet van 
4 maart 2002 zou hebben geïnspireerd,15 bevat een belang-
rijk spoor voor het begrijpen van aléa thérapeutique in het 
Franse medisch recht. Het arrest veroordeelde een openbaar 
ziekenhuis tot betaling van een vergoeding aan een patiënt 
voor de schade veroorzaakt door een gekend risico waar-
van de verwerkelijking echter uitzonderlijk was (verlam-
ming bij volledige anesthesie) en in welk geval er bovendien 
geen enkele reden was om aan te nemen dat de betrokken 
patiënt in het bijzonder er zou aan worden blootgesteld. Te-
recht schrijft  Fagnart dat de Conseil d’Etat aldus de vergoe-
ding van schade als gevolg van een aléa thérapeutique heeft  
aanvaard.16 Hoewel het ging om een gekend risico, was het 
hoogst uitzonderlijk en wees niets erop dat de betrokken 
patiënt meer kansen had dan andere patiënten om eraan 
blootgesteld te worden. Het begrip aléa thérapeutique heeft  

9 Namelijk in deel 1, titel 4, het hoofdstuk 2.
10 Aanvankelijk werd het overlijden van de patiënt niet vermeld. Dit 
werd toegevoegd door een wet van 9 augustus 2004.
11 Van het Griekse «iatros» (arts).
12 In die zin: J.L. Fagnart, «L’indemnisation des victimes d’un aléa 
thérapeutique. Aperçu du droit français» in I. Boone e.a., Liber Ami-
corum Hubert Bocken, Brugge, die Keure, 2009, 108.
13 A. Leca, «La réparation des dommages médicaux en Nouvelle-
Zélande et en France», Revue Générale de Droit Médical 2005, nr. 16, 
169; J.L. Fagnart, o.c., in I. Boone e.a., Liber Amicorum Hubert Boc-
ken, 109.
14 9 april 1993, JCP 1993, II, 22061.
15 S. Taylor, «Th e Development of Medical Liability and Accident 
Compensation in France» in E. Hondius (ed.), Th e Development of 
Medical Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 91; 
C. Delforge, «Vers un nouveau régime de l’indemnisation des ac-
cidents médicaux?», T.Gez. 2004-05, 98.
16 J.L. Fagnart, o.c., in I. Boone e.a., Liber Amicorum Hubert Bocken, 
107.
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hier een eerder strikte betekenis, in de zin van een toeval-
lige en onvermijdbare gebeurtenis die voor het slachtoff er 
bijzonder ernstige gevolgen heeft .

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Franse wet de 
vergoeding van de schade ten gevolge van een aléa théra-
peutique heeft  georganiseerd.17 D. Martin, directeur van 
de Offi  ce National d’Indemnisation des Accidents Médi-
caux, opgericht door de wet van 4  maart 2002, schreef 
over een «aléa thérapeutique»: «qui ne peut être maîtri-
sé car survenant de façon tout à fait aléatoire».18 Voorts 
heeft  hij het in deze context over «le malheur médical» 
en «ces catastrophes individuelles que sont les accidents 
médicaux».19 Ook voor B.  Koch is het duidelijk dat de 
schadevergoeding in deze regeling is bedoeld voor «ca-
tastrophic losses, id est rare and particularly severe con-
sequences of a treatment, even if foreseeable».20

5. Art.  L1142-1, II van de Franse Code de la Santé 
Publique bepaalt voorts dat de schade voor de patiënt 
abnormale gevolgen moet hebben in het licht van de 
gezondheidstoestand van de patiënt en van de voor-
zienbare evolutie ervan. De Franse wet verduidelijkt 
niet wat onder die abnormale gevolgen moet worden 
verstaan. Deze voorwaarde hangt nauw samen met de 
betekenis van medisch ongeval zonder aansprakelijk-
heid. Martin spreekt van abnormale gevolgen wanneer 
die «ne de vaient pas être probables, attendues ou même 
redoutées».21 Voor Fagnart, «ce qui est normal, c’est ce 
qui est, en fait, plus fréquent, le plus courant, le plus ha-
bituel. Une conséquence anormale est celle qui est rare, 
exceptionnelle, inhabituelle. Un résultat imparfait n’est 
pas un résultat anormal».22 Schrijvend over de Franse 
wet stelt Delforge vast dat de term «abnormaal» vaag is. 
Hij kan betrekking hebben op de gevolgen van een niet-
voorzienbaar want onbekend risico. Ook de gevolgen 
van een bekend maar uitzonderlijk risico zouden als ab-
normaal kunnen worden beschouwd. Omdat de Franse 
wet geen enkele verduidelijking geeft , zouden beide ri-
sico’s kunnen bedoeld zijn. Maar het vergoeden van de 

17 Zie onder meer: A. Dorsner-Dolivet, «L’indemnisation des 
dommages médicaux après la loi Kouchner», Revue Générale de Droit 
Médical 2003, nr. 9, 57.
18 D. Martin, «Le dispositif français d’indemnisation des vic-
times d’accidents médicaux par la voie du règlement amiable» in 
G. Schamps (ed.), Evolution des droits du patient, indemnisation sans 
faute des dommages liés aux soins de santé: le droit médical en mouve-
ment, Brussel, Bruylant, L.G.D.J., 2008, 474.
19 D. Martin, o.c., in G. Schamps (ed.), Evolution des droits du pa-
tient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé: le 
droit médical en mouvement, 476 en 478.
20 B.A. Koch, «Medical Liability in Europe: Comparative Analysis» in 
B.A. Koch (ed.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected 
Jurisdictions, Berlijn, De Gruyter, 2011, 652.
21 D. Martin, o.c., in G. Schamps (ed.), Evolution des droits du pa-
tient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé: le 
droit médical en mouvement, 494.
22 J.L. Fagnart, o.c., in I. Boone e.a., Liber Amicorum Hubert Bocken, 
110.

gevolgen van alle risico’s, zowel de bekende als de niet-
bekende, zou de fi nanciële draagkracht van het Franse 
fonds voor medische ongevallen kunnen ondermijnen, 
waarschuwt Delforge. Het is dan ook raadzaam om en-
kel rekening te houden met niet-gekende risico’s en ge-
kende maar zeer uitzonderlijke risico’s. Hoe dan ook, 
abnormale schade in Frankrijk is noodzakelijk schade 
die niet vermijdbaar is. Dit stemt overeen met het on-
vermijdelijke karakter van een medisch ongeval zonder 
aansprakelijkheid.

6. Dat bij het beoordelen van de abnormale gevolgen 
rekening moet worden gehouden met de gezondheids-
toestand van de patiënt en met de voorzienbare evolu-
tie ervan, is vanzelfsprekend. Hoe slechter het gesteld 
is met de gezondheidstoestand van een patiënt, des te 
minder aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake 
is van abnormale gevolgen. In die zin is het correct om 
te stellen dat volgens de Franse wet het «abnormale» ka-
rakter van de schade moet worden beoordeeld vanuit 
het oogpunt (van de gezondheidstoestand en de ver-
moedelijke evolutie) van de individuele patiënt.23 Bete-
kent dit dat bij deze beoordeling ook rekening gehouden 
wordt met het verwachtingspatroon van de patiënt op 
grond van de informatie die hij al dan niet heeft  ontvan-
gen over de risico’s waaraan hij zich blootstelt? Als het 
risico zich verwerkelijkt bij een patiënt die er tijdig van 
op de hoogte is gebracht, zou er geen sprake zijn van ab-
normale schade. Als de patiënt daarentegen niet op de 
hoogte werd gebracht, zou er wel sprake zijn van abnor-
male schade. Er zijn geen aanwijzingen te vinden dat de 
Franse wet met dit criterium heeft  willen rekening hou-
den. Het is ook niet in overeenstemming te brengen met 
het onverwachte karakter van abnormale schade en met 
het begrip «medisch ongeval zonder aansprakelijkheid» 
dat betrekking heeft  op niet-gekende risico’s – die niet 
kunnen worden meegedeeld – en op gekende, maar uit-
zonderlijke risico’s.

III. Abnormale schade als gevolg van gezondheidszorg 
in België

7. Op het eerste gezicht wijst veel erop dat de uitdruk-
king «medisch ongeval zonder aansprakelijkheid» in 
art.  2, 7° WVSG op dezelfde manier moet worden be-
grepen als in Frankrijk. In de Franstalige versie van de 
WVSG komt de uitdrukking aléa thérapeutique even-
min voor. De memorie van toelichting geeft  daar de 
volgende verklaring voor: «Deze wet heeft  tot doel de 
schade als gevolg van gezondheidszorg te vergoeden, 
of die nu haar oorsprong vindt in de aansprakelijkheid 
van een zorgverlener of in wat gemeenzaam een thera-

23 S. Lierman, Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, 506.
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peutisch risico24 wordt genoemd. Gezien de moeilijk-
heid om deze term in het Nederlands te vertalen, werd 
echter geopteerd voor de term medisch ongeval zonder 
aansprakelijkheid».25 In het Nederlands betekent «onge-
val»: «ongeluk». Een ongeluk is in de eerste plaats «een 
ongunstige loop der omstandigheden» in de zin van 
«tegenspoed». Een andere betekenis die hierbij nauw 
aansluit, is: een «ongunstig geval, het feit of de omstan-
digheid dat er iets onverwachts gebeurt dat schade of 
letsel veroorzaakt». Kortom, een ongeval of een ongeluk 
is een noodlottige gebeurtenis, een toeval dat iemand 
treft  en dat schade veroorzaakt. Ook Franstalige Belgi-
sche auteurs geven aan aléa eenzelfde betekenis: «L’aléa, 
dans le langage courant, est défi ni comme l’événement 
imprévisible, le tour imprévisible que peuvent prendre 
les événements».26 Delforge vertaalt aléa thérapeutique 
in het Engels als ther apeutic hasard (een therapeutisch 
risico). Zij geeft  toe dat er geen unanimiteit is over de 
defi nitie, maar is van mening dat er toch een consen-
sus is dat het begrip verwijst naar een uitzonderlijke, 
niet-foutieve, schadeverwekkende gebeurtenis.27 De 
voorlopige conclusie is dat medisch ongeval zonder aan-
sprakelijkheid in België en Frankrijk een vergelijkbare 
betekenis heeft , namelijk een onverwachte en niet te 
vermijden schadeverwekkende gebeurtenis in het raam 
van de verstrekking van gezondheidszorg. Hiermee is 
de kous niet af.

8. Anders dan de Franse wet bevat de Belgische wet 
wel een omschrijving van «abnormale schade». «De 
schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten 
voordoen rekening houdend met de huidige stand van 
de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn ob-
jectief voorspelbare evolutie» (art.  2, 7° WVSG). Maar 
zoals zal blijken, schept zij misschien meer problemen 
dan dat ze er oplost. In de memorie van toelichting 
wordt getracht de defi nitie van «abnormale schade» 
als volgt te verduidelijken: «indien bij de huidige stand 
van de kennis de schade vermeden had kunnen worden, 
zal ze als abnormaal beschouwd moeten worden, aan-
gezien een zorgverlener die naar behoren op de hoogte 
is van de stand van de wetenschap, de gepaste maatre-
gelen had kunnen nemen om te vermijden dat ze zich 
zou voordoen».28 Opmerkelijk is dat hier naar de huidi-
ge stand van de kennis wordt verwezen en niet naar de 
hoogste stand van de kennis en naar een zorgverlener 
die «naar behoren» op de hoogte is van de stand van za-
ken en niet naar degene die er het best van op de hoogte 
is (zie verder). Volgens deze toelichting lijkt met «abnor-

24 In de Franse versie: aléa thérapeutique.
25 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 22.
26 G. Genicot «Faute, risque, aléa, sécurité» in Y.-H. Leleu (ed.) 
Droit médical, Brussel, Larcier, 2005, 152. 
27 C. Delforge, o.c., T.Gez. 2004-05, 103.
28 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 25.

male» schade, schade te worden bedoeld die een patiënt 
oploopt omdat er tijdens de behandeling iets fout is ge-
gaan. De behandeling werd dan niet volgens de regels 
van de kunst uitgevoerd en is dus vermijdbaar en ver-
wijtbaar. Maar die schade kan leiden tot aansprakelijk-
heid en daarom kan van een medisch ongeval zonder 
aansprakelijkheid geen sprake meer zijn. Dat zou niet 
zeer consistent zijn.

9. Daarop heeft  de regering in de loop van de parle-
mentaire voorbereiding het geweer van schouder ver-
anderd. Op de opmerking van de Raad van State dat de 
woorden «schade die zich niet had moeten voordoen in 
de huidige stand van de wetenschap» kunnen worden 
begrepen als «schade die had kunnen worden vermeden 
en die dus voortvloeit uit een fout, terwijl men juist het 
omgekeerde lijkt te bedoelen»29 werd gerepliceerd: «De 
regering deelt deze mening niet. Wanneer in de wet 
wordt verwezen naar de huidige stand van de weten-
schap, wordt de huidige stand van de wetenschappelijke 
kennis alsook het hoogste niveau ervan, bedoeld».30 Dat 
was een nieuw element want, zoals vermeld, op de vo-
rige bladzijde van de memorie van toelichting was daar 
nog geen sprake van en ook de Raad van State was af-
gegaan op de gebruikelijke betekenis van de woorden. 
Uiteraard staat het de wetgever vrij om deze beleids-
keuze te maken. Aangenomen kan worden – het staat 
nergens zo geformuleerd – dat abnormale schade vol-
gens de regering die schade is die overeenkomstig het 
aansprakelijkheidsrecht niet kan leiden tot aansprake-
lijkheid omdat de betrokken arts volgens de regels van 
de kunst heeft  gehandeld en er dus van een fout geen 
sprake is, maar die door een arts die op de hoogte is van 
de hoogste stand van de kennis en bovendien bekwaam 
en in staat is om die toe te passen, had kunnen verme-
den worden. Dit kan althans worden afgeleid uit de vol-
gende zin in de memorie van toelichting: «Alhoewel in 
de universitaire ziekenhuizen artsen kunnen worden 
gevonden die toegang hebben tot de wetenschappelijke 
kennis van het hoogste niveau en die beschikken over 
hoogtechnologisch materiaal, is het niet vanzelfspre-
kend om dezelfde voorwaarden in het kabinet van een 
dorpsarts te vinden. Er is geen fout in hoofde van deze 
arts indien hij geen zorg- en onderzoeksmiddelen aan-
wendt waarover hij niet beschikt. Er moet daarentegen 
worden vastgesteld dat de patiënt in deze omstandig-
heden schade kan lijden die zich niet had moeten voor-
doen rekening houdend met de huidige stand van de 
medische wetenschap. Deze hypothese wordt bedoeld 

29 Parl.St. Kamer 2009-10, nr.  2240/001, p.  93. Volgens de Minister 
zou deze opmerking van de Raad van State zijn gebaseerd op een 
vertaalfout in de Nederlandse tekst van het aan de Raad voorgelegde 
voorontwerp van wet. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk; zie: Parl.St. Ka-
mer 2009-10, nr. 2240/006, p. 84.
30 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 26.
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in art. 2, 7°, tweede zin van het ontwerp».31 In de woor-
den van Lierman: «Ter zake zal niet worden getoetst 
aan de normale vooruitziende persoon geplaatst in de-
zelfde concrete omstandigheden, maar veeleer aan een 
soort van alwetende superarts; op die manier komt het 
begrip vermijdbaar dus geenszins in het vaarwater van 
het foutbegrip».32 Anders gezegd: «In tegenstelling tot 
de aansprakelijkheidstoets waarbij het gedrag van de 
zorgverlener wordt beoordeeld op het ogenblik dat de 
medische handeling werd gesteld, betreft  het een retro-
spectieve evaluatie die is gebaseerd op het eindresultaat 
en het verloop van de behandeling. Het volstaat dat 
hoogtechnologisch materiaal of vernieuwde technieken 
beschikbaar waren op het ogenblik van de medische 
tussenkomst waarvan het gebruik de schade had kun-
nen voorkomen, ook al was dit (nog) geen wijdverbreide 
medische praktijk».33

10. Het is zonneklaar dat (althans dit onderdeel van) 
deze defi nitie van «abnormale schade» fundamenteel ver-
schilt van de wijze waarop abnormale schade in Frank-
rijk wordt begrepen. Dit is het gevolg van de beleidskeuze 
door de Belgische wetgever. Zoals Lierman heeft  aange-
toond, bestaan in verschillende landen vergoedingsstel-
sels waarin sprake is van vermijdbare schade indien de 
meest ervaren en dus niet de normaal zorgvuldige spe-
cialist deze schade niet had veroorzaakt.34 Vermeldens-
waard is dat Frankrijk niet tot deze landen behoort. Dat 
is ook logisch, omdat in Frankrijk, zoals gezien, abnor-
male schade en medisch ongeval zonder aansprakelijk-
heid verband houden met onvermijdbare schade.

11. Met deze verduidelijking van dit onderdeel van het 
begrip «abnormale schade» zijn niet alle problemen van 
de baan. Opdat er sprake is van «abnormale schade», is 
vereist dat de betrokken artsen (en andere zorgverleners) 
niet aansprakelijk zijn voor de schade maar dat die wel 
had kunnen vermeden worden door toepassing te maken 
van de hoogste stand van de wetenschap. Dat artsen in 
een universitair ziekenhuis en een «dorpsarts» niet over 
dezelfde kennis, middelen en infrastructuur beschikken, 
is evident en het resultaat van een jarenlang welbewust 
gevoerd gezondheidsbeleid dat juridisch voornamelijk in 
de Ziekenhuiswet ligt verankerd.35 Deze wet onderwerpt 

31 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 26.
32 Als antwoord op de kritiek van dr. D. Devos (Zorgnet Vlaanderen) 
dat het begrip «vermijdbaar» te nauw verwant is met het begrip «aan-
sprakelijkheid», wat niet in overeenstemming is met het begrip «me-
disch ongeval zonder aansprakelijkheid». Devos en Lierman worden 
vermeld door D. Verhoeven, «Verslag studieavond medische ongeval-
len» in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoff ers van 
medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de wet van 31 maart 
2010, Antwerpen, Intersentia, 2011, 108-109.
33 S. Lierman, o.c., in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van 
slachtoff ers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de 
wet van 31 maart 2010, 53.
34 S. Lierman, Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid, 504.
35 KB van 10 juli 2008 houdende coördinatie van de wet betreff ende 
de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, BS 28 juli 2008.

ziekenhuisfuncties (zoals intensieve zorg), medische 
diensten en medisch-technische diensten (zoals medi-
sche beeldvorming met CT-scan en met NMR en nucle-
aire geneeskunde met PET-scanner) en zorgprogramma’s 
(zoals cardiale pathologie) aan strenge erkenningscri-
teria. Daarnaast heeft  die wet programmatiecriteria be-
paald voor zware medische apparatuur en medisch-tech-
nische diensten (zoals diensten met NMR of nucleaire ge-
neeskunde met PET-scanner) en zorgprogramma’s (zoals 
cardiale pathologie). Ten gevolge van dit beleid beschikt 
een «dorpsarts» inderdaad in veel gevallen niet over de 
knowhow en de infrastructuur om een diagnose te stellen 
of een behandeling in te stellen waarover een ziekenhuis-
arts, maar niet noodzakelijk iedere ziekenhuisarts, wel 
kan beschikken.

Ook via de ziekteverzekering en meer bepaald de voor-
waarden voor de terugbetaling van medische verstrek-
kingen worden patiënten georiënteerd naar die artsen 
die in het licht van de pathologie van de patiënt de meest 
deskundigen zijn. Hierbij spelen de bijzondere beroepsti-
tels die artsen na hun basisopleiding door intensieve spe-
cialisatie verwerven een belangrijke rol.36 Volgens het KB 
nr. 78 van 10 november 1967 betreff ende de uitoefening 
van de gezondheidszorgberoepen heeft  iedereen die over 
het basisdiploma van «arts»37 beschikt in principe de be-
voegdheid om «de» geneeskunde uit te oefenen, zonder 
enige beperking.38 Maar in het licht van het bovenstaan-
de is die algemene bevoegdheid niet meer dan een juridi-
sche fi ctie. Weliswaar is het zo dat de code van medische 
deontologie voorschrijft  dat om zijn patiënt met de beste 
zorgen te kunnen omringen, een arts zich op de hoogte 
moet houden van de vooruitgang van de geneeskundige 
wetenschap (art.  4), maar dat betekent niet dat alle art-
sen feitelijk over dezelfde deskundigheid en bekwaam-
heid zouden (moeten) beschikken.39 Bovendien bepaalt 
de code van medische deontologie ook dat een arts zijn 
bevoegdheid niet mag overschrijden en het advies moet 
inwinnen van confraters, onder meer van specialisten, 
hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de patiënt, 
telkens wanneer dit binnen de diagnostische of therapeu-

36 KB van 25  november 1991 houdende de lijst van bijzondere be-
roepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, 
met inbegrip van de tandheelkunde, BS 14 maart 1992, err. 24 april 
1992.
37 Art. 2, § 1 van het KB nr. 78 vereist nog steeds het wettelijk diploma 
van «doctor in de genees-, heel- en verloskunde». Het Arbitragehof 
besliste reeds in een arrest van 17 december 1992 dat deze bepaling 
zo moet worden gelezen dat ze ook de academische graad van «arts» 
beoogt, behaald in overeenstemming met de Vlaamse regelgeving ter 
zake. 
38 Zie hierover: H. Nys, Geneeskunde. Recht en medisch handelen in 
APR, Mechelen, Kluwer, 2005, 3-4.
39 Dit wordt gesuggereerd door Fagnart waar hij schrijft : «Il est anor-
mal qu’une prestation de soins de santé entraîne pour le patient un 
dommage qui aurait pu être évité compte tenu de l’état de la science. 
Ce critère est d’ailleurs consacré par le Code belge de déontologie 
médicale (article 4)» (J.L. Fagnart, o.c., Cons.Manuque 2011/2, 82).
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tische context nuttig of noodzakelijk blijkt (art. 35, b). De 
professionele autonomie van de arts strekt zich niet uit 
tot alle mogelijke middelen en technieken die een arts 
zou kunnen aanwenden, maar betreft  enkel die middelen 
en technieken die een zorgvuldige arts in dezelfde om-
standigheden zou hebben moeten aanwenden.40

12. Op grond van het bovenstaande is het uitgangspunt 
van de memorie van toelichting als zou «er geen fout 
(zijn) in hoofde van de «dorpsarts» indien hij geen zorg- 
en onderzoeksmiddelen aanwendt waarover hij niet be-
schikt» nogal simplistisch en te algemeen van strekking. 
Uiteraard kan er van een fout geen sprake zijn indien een 
arts geen middelen aanwendt waarover hij niet beschikt 
wanneer hij er, gezien zijn deskundigheid, niet over moet 
beschikken of zelfs niet over kan beschikken als gevolg 
van het erkennings- en programmatiebeleid. Daaruit af-
leiden dat deze arts in het geheel geen fout heeft  begaan, 
is te kort door de bocht. Van een zorgvuldig handelende 
arts in dezelfde omstandigheden wordt dan verwacht dat 
hij zijn patiënt doorverwijst naar een collega die wel over 
de nodige deskundigheid en middelen beschikt.41 Het 
fonds voor medische ongevallen zal er een hele klus aan 
hebben om uit te maken of er een doorverwijsplicht rust-
te op een arts die zelf niet over de meeste ervaring be-
schikte en of hij zich met de vereiste zorgvuldigheid van 
die plicht heeft  gekweten. Daarvan zal namelijk afh angen 
of er sprake is van abnormale schade in de zin van de 
hierboven weergegeven opvatting of niet.

13. Betekent een en ander nu dat niet te vermijden 
schade ten gevolge van niet-bekende risico’s of van be-
kende maar zeer uitzonderlijke risico’s anders dan in 
Frankrijk in België geen abnormale schade kan zijn? Het 
antwoord op deze vraag hangt af van hoe art. 2, 7°, twee-
de zin moet worden begrepen. Hierin kunnen twee crite-
ria worden onderscheiden: de huidige stand van de we-
tenschap enerzijds en de toestand van de patiënt en zijn 
objectief voorspelbare evolutie anderzijds. De vraag is of 
aan beide criteria tegelijkertijd (cumulatief) moet worden 
voldaan dan wel of het om twee criteria gaat die ieder af-
zonderlijk kunnen gelden. De memorie van toelichting 
suggereert een niet-cumulatieve lezing. Na als eerste cri-
terium de «huidige stand van de wetenschap» te hebben 
vermeld, geeft  de memorie aan: «de schade is eveneens 
abnormaal indien de schade niet het gevolg is van de spe-
cifi eke toestand van de patiënt».42 Verschillende auteurs 
bevestigen deze niet-cumulatieve toepassing van beide 
criteria. Aldus Vansweevelt: «Die criteria moeten m.i. 

40 In die zin art. 11 van het KB nr. 78 betreff ende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen.
41 Deze doorverwijsplicht wordt overigens ook erkend door Fagnart: 
«Ce devoir de se conformer aux progrès contraint le prestataire de soins 
(...) à faire appel à un collègue plus compétent que lui ou à faire trans-
porter le patient vers une institution qui dispose des moyens médi caux 
nécessaires» (J.L. Fagnart, o.c., Cons.Manuque 2011/2, 82).
42 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 25.

niet cumulatief bekeken worden. Integendeel, het lijkt 
erop dat zij afzonderlijk spelen en op verschillende situ-
aties (kunnen) slaan».43 En Lierman: «Deze begripsom-
schrijving lijkt voldoende ruim om uitzonderlijke schade 
(neveneff ecten, complicaties) te dekken evenals schade 
die, gelet op de stand van de wetenschap en de techniek, 
had kunnen worden vermeden».44 Toch is klaarblijkelijk 
niet iedereen hiervan overtuigd. Zo is Fagnart van me-
ning dat «cette condition (de toestand van de patiënt) 
est sans doute surabondante dans la mesure où il a été 
précisé que l’accident médical n’existe que s’il trouve sa 
cause non dans l’état de santé du patient, mais bien dans 
une prestation de soins de santé».45 Ook al doet deze au-
teur niet uitdrukkelijk een uitspraak over het al dan niet 
cumulatief toepassen van de criteria, toch impliceert zijn 
mening als zou het tweede criterium overbodig zijn, dat 
het niet op een afzonderlijke wijze kan worden toegepast. 
Ook louter taalkundig is een cumulatieve toepassing ze-
ker verdedigbaar. Niettemin lijkt een niet-cumulatieve 
toepassing van beide criteria conform de memorie van 
toelichting te verkiezen.

14. Om welke schade gaat het dan? De memorie van 
toelichting geeft  wel een voorbeeld van de schade die 
valt onder het eerste criterium (te vermijden schade – 
zie nr. 9), maar dat is niet het geval voor schade die valt 
onder het tweede criterium. Volgens Vansweevelt is «in 
deze redenering sprake van abnormale schade wanneer 
de verstrekking van gezondheidszorg onvoorzienbare, 
onverwachte of weinig waarschijnlijke schade heeft  
veroorzaakt in het licht van de normaal voorzienbare 
evolutie van de gezondheidstoestand van de patiënt».46 
De auteur verwijst naar verschillende parlementsleden 
die het begrip «abnormale schade» zouden hebben om-
schreven als de schade die zich niet had moeten voor-
doen, gelet op de onwaarschijnlijkheid van een dergelijk 
voorval. Vastgesteld moet worden dat deze parlements-
leden geen omschrijving gaven van abnormale schade, 
maar aandrongen op een wettelijke verduidelijking van 
de «vergoedbare schade».47 Deze verduidelijking is er 
echter niet gekomen. Op de vraag van een commissie-
lid: «Zal ook schade als gevolg van een verwikkeling die 
inherent is aan het medisch handelen worden vergoed? 
Kan die schade nu wel of niet worden vergoed?»,48 is 
zelfs nooit een antwoord gekomen. Gelet op het initi-
ele voornemen van de wetgever, namelijk om de Franse 
regeling met de nodige aanpassingen over te nemen, is 
de meest voor de hand liggende interpretatie dat met 

43 T. Vansweevelt, o.c., T.Gez. 2010-11, 104.
44 S. Lierman, o.c., in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van 
slachtoff ers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de 
wet van 31 maart 2010, 51.
45 J.L. Fagnart, o.c., Cons.Manuque 2011/2, 81.
46 T. Vansweevelt, o.c., T.Gez. 2010-11, 105.
47 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/006, p. 70-71.
48 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/006, p. 37.
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abnormale schade in het licht van de gezondheidstoe-
stand van de patiënt wordt bedoeld de niet te vermijden 
schade ten gevolge van niet-bekende risico’s of van wel-
iswaar bekende maar zeer uitzonderlijke risico’s. In die 
zin sprak ook Lierman zich uit: «Deze begripsomschrij-
ving (van abnormale schade) lijkt voldoende ruim om 
uitzonderlijke schade (neveneff ecten, complicaties) te 
dekken (...). Het gaat dus om schade die de patiënt (zelfs 
al is ze onvermijdbaar) niet had moeten ondergaan».49 
Daarmee krijgt de abnormale schade toch weer, zij het 
gedeeltelijk een «Franse» betekenis.

IV. Rechten van de patiënt bij de behandeling van een 
aanvraag tot vergoeding van schade als gevolg van 
gezondheidszorg

15. Het fonds voor medische ongevallen is zeer laag-
drempelig. Elke persoon die van mening is dat hij scha-
de als gevolg van gezondheidszorg heeft  geleden of zijn 
rechthebbenden, kunnen bij het fonds een advies vragen 
over de mogelijke aansprakelijkheid van een zorgverlener 
voor deze schade en over de ernst van die schade (art. 12, 
§ 1). De aanvraag moet per aangetekende brief gebeuren50 
en moet de elementen vermeld in art.  12, §  2 bevatten. 
De procedure voor het fonds is gratis voor de aanvrager 
(art. 20, eerste lid).

A. Het inzamelen van informatie en documenten

16. Het is algemeen geweten dat schade als gevolg van 
gezondheidzorg vaak niet wordt vergoed omdat de me-
dische informatie waarover het slachtoff er – op wie de 
bewijslast rust – kan beschikken, ontoereikend is om de 
aansprakelijkheid vast te stellen. Th eoretisch bestaan er 
verschillende manieren om het slachtoff er tegemoet te 
komen, zoals de omkering van de bewijslast. De Franse 
wet op de rechten van de patiënt heeft  gekozen voor een, 
althans op papier, vrij radicale oplossing. Art. L 1142-4, 
eerste lid van de Code de la Santé Publique verplicht iede-
re zorgverlener of zorgvoorziening om iedere persoon die 
slachtoff er is of meent slachtoff er te zijn van schade die 
het gevolg is van preventie, diagnose of behandeling, of 
in geval van zijn overlijden, zijn rechthebbenden te infor-
meren over de omstandigheden en de oorzaak van deze 
schade. Deze informatie moet worden meegedeeld bin-
nen vijft ien dagen nadat de schade werd ontdekt of nadat 

49 S. Lierman, o.c., in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van 
slachtoff ers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de 
wet van 31 maart 2010, 51.
50 Art. 12, § 1 WVSG maakt enkel gewag van een aanvraag tot advies. 
Deze aanvraag moet worden begrepen als een vraag tot het krijgen 
van vergoeding en niet als een loutere vraag om inlichtingen; zie: G. 
Jocqué, o.c., in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van slacht-
off ers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de wet van 
31 maart 2010, 89.

de betrokkene erom heeft  verzocht tijdens een onderhoud 
waarin hij zich mag laten bijstaan door een arts of een 
andere persoon naar keuze. Door deze informatieplicht 
wil de wetgever het indienen van een vraag om schade-
vergoeding vereenvoudigen.51 Over de wijze waarop deze 
verplichting in de praktijk wordt toegepast, is nagenoeg 
geen informatie beschikbaar.

17. Een opvallend verschil met de Franse wet is dat de 
WVSG een dergelijke verplichting niet bevat. Zij was 
ook niet het voorwerp van een debat tijdens de parle-
mentaire voorbereiding. Het Hof van Beroep te Luik 
was van mening dat een gynaecoloog die vaststelt dat 
een zwangerschapsafb reking is mislukt, dit tijdig aan 
de vrouw moet meedelen opdat alsnog een tweede po-
ging tot afb reking kan worden uitgevoerd binnen de 
wettelijk bepaalde termijn.52 Door dit na te laten, be-
gaat de arts een informatiefout die losstaat van het mis-
lukken van de eerste ingreep. Het hof heeft  nagelaten de 
juridische basis van deze informatieplicht te verduide-
lijken. Naar aanleiding hiervan rijst de vraag of op een 
arts de verplichting rust zijn patiënt ervan op de hoogte 
te brengen dat hij schade heeft  geleden ten gevolge van 
een door hem al dan niet foutief uitgevoerd onderzoek 
of behandeling. Wanneer die schade tot uiting komt in 
de gezondheidstoestand van de patiënt, is het verde-
digbaar dat art. 7 van de Wet Patiën tenrechten de arts 
verplicht tot het meedelen van deze schade. Naar luid 
van deze bepaling heeft  een patiënt tegenover zijn arts 
recht op alle hem betreff ende informatie die nodig is 
om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de 
vermoedelijke evolutie ervan. De wet bepaalt de bron 
van deze informatie niet, zodat het zowel kan gaan om 
informatie over de gezondheidstoestand afk omstig uit 
een medisch onderzoek als uit een schadeverwekkende 
gebeurtenis.

18. Wel heeft  het fonds van de wetgever verregaande 
bevoegdheden inzake het verzamelen van documentatie 
en informatie gekregen. In het raam van de behande-
ling van een aanvraag kan het fonds bij de aanvrager of 
zijn rechthebbenden, bij alle zorgverleners die betrokken 
zouden kunnen zijn of bij de zorgverleners die de patiënt 
hebben behandeld, of bij elke andere persoon alle do-
cumenten en informatie opvragen die nodig zijn om de 
oorzaken, omstandigheden en gevolgen van de schade 
als gevolg van gezondheidszorg waarvoor de aanvraag 
is ingediend, te kunnen beoordelen (art. 15, tweede lid). 
Binnen een termijn van een maand na de kennisgeving 
van de opvraging door het fonds bezorgen de aangespro-
ken personen aan het fonds alle gevraagde documenten 
en informatie (art.  15, derde lid). Indien de aanvrager 
of zijn rechthebbenden of de zorgverleners of elke an-

51 C. Delforge, o.c., T.Gez. 2004-05, 96.
52 Luik 22 januari 2009, JLMB 2009, 1161, noot G. Genicot, T.Gez. 
2009-10, 217, noot S. Panis.
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dere persoon de vraag van het fonds niet beantwoorden 
binnen een termijn van een maand na de kennisgeving, 
stuurt het fonds een herinneringsbrief (art.  15, vierde 
lid). Indien de aanvrager of zijn rechthebbenden de her-
inneringsbrief van het fonds niet beantwoorden binnen 
deze termijn, worden zij geacht afstand te doen van hun 
aanvraag, waarmee een einde komt aan de procedure 
(art. 15, vijfde lid).

Als de zorgverlener of iedere andere persoon behalve 
de aanvrager en zijn rechthebbenden niet antwoorden 
binnen een maand na de herinneringsbrief, zijn zij van 
rechtswege, behalve in geval van overmacht, tegenover 
het fonds een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 500 
euro per dag vanaf de dag die volgt op de laatste dag van 
de termijn, en dit tot toezending van de gevraagde infor-
matie en documenten, met een maximum van dertig da-
gen (art. 15, zesde lid). Als de gevraagde informatie niet 
wordt bezorgd, is niet alleen een forfaitaire geldboete ver-
schuldigd aan het fonds. Het fonds kan ook «alle moge-
lijke conclusies trekken uit het niet voorleggen van de ge-
vraagde documenten».53 Degene die, met toepassing van 
het zesde lid, een bedrag verschuldigd is aan het fonds, 
beschikt over de mogelijkheid om een beroep in te dienen 
overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek (art.  15, acht-
ste lid). Onverminderd zijn recht om voor de rechter te 
dagvaarden, kan het fonds de verschuldigde bedragen bij 
dwangbevel invorderen (art. 15, negende lid).54

19. Art.  15 doet geen afb reuk aan het recht van de 
aanvrager of zijn rechthebbenden om tegen de zorgver-
lener een vordering tot schadevergoeding, een vordering 
tot overlegging van bepaalde stukken of «een vordering 
krachtens de wet van 22  augustus 2002 betreff ende de 
rechten van de patiënt» in te stellen (art. 15, voorlaatste 
lid). Het is niet duidelijk waarop die laatste vordering be-
trekking heeft . Omdat de problematiek die hier aan de 
orde is betrekking heeft  op het verzamelen van informa-
tie en documenten, is men geneigd te denken aan het vra-
gen van inzage van het patiëntendossier en/of afschrift  
ervan (art. 9 Wet Patiëntenrechten). Maar de patiënt heeft  
sowieso recht op inzage en afschrift , zonder daarvoor 
een vordering te moeten instellen tegen de betrokken be-
roepsbeoefenaar (zie verder).

20. De wet bepaalt niet wat met «overmacht» wordt 
bedoeld op grond waarvan gevraagde informatie of do-
cumenten niet aan het fonds moeten worden bezorgd op 
straff e van een forfaitaire vergoeding. Wie niet beschikt 
over de gevraagde informatie en documenten, kan ze ui-
teraard niet meedelen. Maar het feit niet over de gevraag-
de gegevens te beschikken, moet wel aan het fonds wor-
den meegedeeld.55 Een voor de hand liggende vraag is of 

53 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 42.
54 Zie: KB van 30  juli 2010 betreff ende de invordering door middel 
van dwangbevel van de forfaitaire vergoeding verschuldigd aan het 
fonds voor medische ongevallen, BS 13 september 2010.
55 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 55.

de zorgverlener die door het fonds wordt verzocht om in-
formatie en documenten te bezorgen, zich kan beroepen 
op zijn beroepsgeheim om dat niet te doen, daarbij over-
macht inroepend. In de memorie van toelichting staat 
duidelijk: «Zij (de zorgverleners aan wie informatie door 
het fonds wordt gevraagd) kunnen zich niet verschuilen 
achter het beroepsgeheim».56 Maar evenzeer leest men in 
de memorie: «Het is evident dat de betrokken personen 
niet verplicht zijn om medische gegevens door te spelen 
die niet nodig zijn voor de beoordeling door het fonds».57 
Deze zin lijkt te impliceren dat de aangesproken zorg-
verlener als eerste zal kunnen uitmaken of de gevraagde 
informatie en documenten nodig zijn voor de beoorde-
ling door het fonds. Zolang het fonds deze informatie en 
documenten niet ter beschikking heeft , kan het zich daar 
geen oordeel over vormen.

Het valt af te wachten hoe zorgverleners zullen reage-
ren op het verzoek om informatie door het fonds. Geheel 
sluitend lijkt de wettelijke regeling in dit opzicht niet. 
Ook de code van medische plichtenleer geeft  aan de be-
trokken zorgverlener (in casu alleen artsen) een apprecia-
tiebevoegdheid. Art. 58 van de code van medische plich-
tenleer bepaalt: «Binnen uitdrukkelijk vastgelegde per-
ken, gelden wettelijke uitzonderingen (op de zwijgplicht 
HN) voor de hierna opgesomde gevallen. De geneesheer 
moet in geweten oordelen of hij door het beroepsgeheim 
toch niet wordt verplicht bepaalde gegevens niet mede te 
delen». Op 30 april 2011 werd deze bepaling met letter k 
aangevuld: «Het verstrekken, in het kader van de wet van 
31 maart 2010 betreff ende de vergoeding van schade als 
gevolg van gezondheidszorg, aan de artsen van het Fonds 
voor de medische ongevallen van documenten en infor-
matie die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun 
wettelijke opdracht».

De WVSG beperkt de overhandiging van informatie 
en documenten niet tot de artsen van het fonds. Dat lijkt 
ook niet de bedoeling van de wet. Het personeel van het 
fonds en al zijn medewerkers, zowel permanente als occa-
sionele, zijn namelijk gebonden door het beroepsgeheim. 
Art. 458 Sw. is op hen van toepassing (art. 9, § 2).

21. De geheimhoudingsplicht neemt niet weg dat op 
grond van art. 19 het fonds de feiten die aan de oorsprong 
liggen van de schade als gevolg van gezondheidszorg aan-
geeft  bij de bevoegde administratieve, tuchtrechtelijke of 
gerechtelijke overheden indien deze feiten dit rechtvaar-
digen (art. 19). Dit kan een aangift e zijn bij onder meer de 
orde van artsen of apothekers, de provinciale geneeskun-
dige commissies of het parket. Het is niet de bedoeling 
dat het fonds een bijkomende inspectiedienst wordt voor 
de zorgverleners. Het fonds is echter beter geplaatst dan 
een patiënt om te oordelen of de feiten bij een bevoegde 
overheid moeten worden aangegeven met de bedoeling 

56 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 42.
57 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 42.
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bij ernstig disfunctioneren van een zorgverlener schade 
in de toekomst te voorkomen.58

B. Toegang tot het patiëntendossier van de betrokken 
patiënt

22. Art. 16 WVSG geeft  het fonds toegang tot het patiën-
tendossier van de betrokken patiënt. Als de patiënt zelf de 
aanvrager is, dan is daarvoor zijn toestemming nodig. Deze 
situatie is niet in de wet geregeld maar volgens de Minister 
«is het evident dat de patiënt toestemming geeft  tot de toe-
gang tot zijn patiëntendossier».59

23. Als de persoon die de aanvraag bij het fonds heeft  
ingediend niet de patiënt is en hij nog in leven is, heeft  
het fonds alleen met de uitdrukkelijke toestemming van 
de patiënt of die van zijn vertegenwoordiger «gegeven 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22  au-
gustus 2002 betreff ende de rechten van de patiënt» toe-
gang tot het patiëntendossier (art. 16, eerste lid WVSG). 
De verwijzing naar de Wet Patiëntenrechten betekent 
dat de vertegenwoordigingsregeling van art.  14 zonder 
voorbehoud van toepassing is en dat de daarin vastge-
legde regeling moet worden gevolgd. Volgens de toelich-
ting60 zou die «cascaderegeling» van art. 14 niet moeten 
worden gevolgd, maar dat is niet correct. Enkel voor de 
uitoefening van het klachtrecht op basis van art. 11 van 
de Wet Patiën tenrechten moet die regeling niet gevolgd 
worden.61

24. Indien de persoon die de aanvraag heeft  ingediend 
niet de patiënt is en deze overleden is, kan het fonds al-
leen met de uitdrukkelijke toestemming van een persoon 
bedoeld in art.  9, §  4 van de Wet Patiëntenrechten toe-
gang krijgen tot het patiëntendossier (art. 16, tweede lid 
WVSG). Deze persoon is de echtgenoot, de wettelijk sa-
menwonende partner, de feitelijk samenwonende partner 
of een van de bloedverwanten tot en met de tweede graad 
van de overledene.

25. De Wet Patiëntenrechten gebruikt niet de term «toe-
gang» tot het patiëntendossier, maar inzage en afschrift . 
Ruim opgevat zou toegang zowel inzage als afschrift  kun-
nen betekenen. Toch is het niet de bedoeling van de wet-
gever om onder toegang ook afschrift  te begrijpen. Aller-
eerst omdat na overlijden de nabestaanden enkel recht op 
inzage hebben, geen afschrift . Vervolgens omdat ook uit 
de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wet aan het 
fonds niet het recht geeft  een afschrift  van het patiënten-
dossier van de betrokken patiënt te verkrijgen. In de toe-

58 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 61.
59 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 57.
60 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 58.
61 Zie: KB van 15 februari 2007 houdende de vaststelling van afwij-
kende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging van de patiënt 
bij de uitoefening van het klachtrecht zoals bedoeld in artikel 11 van 
de wet van 22 augustus 2002 betreff ende de rechten van de patiënt, BS 
20 maart 2007.

lichting62 schrijft  de Minister namelijk dat de patiënt zelf 
altijd een afschrift  kan vragen van zijn dossier en wordt ge-
suggereerd dat het fonds ook op die manier aan de nodige 
documenten en informatie kan geraken. De Minister ziet 
daarbij over het hoofd dat art. 9, § 3 Wet Patiëntenrechten 
uitdrukkelijk bepaalt dat een afschrift  «strikt persoonlijk 
en vertrouwelijk» is, zodat het niet aan derden mag gege-
ven worden en niet door derden op een geldige wijze ge-
bruikt kan worden. De zorgverlener heeft  zelfs de plicht 
het afschrift  te weigeren als hij over duidelijke aanwijzin-
gen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een 
afschrift  van zijn dossier aan derden mee te delen.

V. Het recht van de patiënt op vergoeding van 
abnormale schade ten gevolge van gezondheidszorg

26. Zoals reeds vermeld, is een van de belangrijkste 
innovaties in de WVSG het subjectief recht voor een pa-
tiënt of zijn rechthebbenden op een vergoeding van de 
abnormale schade ten gevolge van gezondheidszorg in-
dien alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Die wor-
den hieronder besproken. De belangrijkste voorwaarde is 
vanzelfsprekend dat er (abnormale) schade als gevolg van 
gezondheidszorg moet zijn. Art. 2, 6° defi nieert «schade 
als gevolg van gezondheidszorg» als volgt:

«Schade die haar oorzaak vindt in een verstrekking 
van gezondheidszorg en die voortvloeit uit:
a) ofwel een feit dat aanleiding geeft  tot aansprakelijkheid 
van een zorgverlener;
b) ofwel een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid».

27. Primair moet de schade dus haar oorzaak vinden 
in een «verstrekking van gezondheidszorg» (A. Oorzaak 
van de schade). Bovendien moet zij «voortvloeien» uit 
een van de in art. 2, 6° onder a) of b) vermelde gebeurte-
nissen (B. Bron van de schade63).

A. Oorzaak van de schade: een verstrekking van 
gezondheidszorg

28. Art.  2, 4° defi nieert «verstrekking van gezond-
heidszorg» als «door een zorgverlener verstrekte dien-
sten met het oog op het bevorderen, vaststellen, behou-
den of verbeteren van de gezondheidstoestand van de 
patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden». 
Deze defi nitie stemt overeen met die van «gezond-
heidszorg» in art.  2, 2° Wet Patiëntenrechten, zij het 
dat daarin sprake is van «gezondheidszorg» zonder 
meer. Op zich maakt dit niet veel uit, ware het niet 

62 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 57.
63 De term «bron» heeft  geen juridische betekenis maar is in deze 
context wel verantwoord, omdat de wet zelf het heeft  over schade die 
haar oorzaak vindt in een verstrekking van gezondheidszorg en die 
«voortvloeit» uit een gebeurtenis, die bijgevolg als «bron» kan worden 
omschreven.
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dat «verstrekking» kan worden verward met «tussen-
komst» (zie verder). Ook al is (verstrekking van) ge-
zondheidszorg een ruim begrip, toch valt niet iedere 
schade opgelopen in het raam van het verstrekken van 
gezondheidszorg binnen het toepassingsgebied van de 
WVSG. De schade moet haar oorzaak vinden in (het 
verstrekken van) gezondheidzorg. Als er geen verstrek-
king van gezondheidszorg is geweest, is deze primaire 
voorwaarde niet vervuld en kan de WVSG bijgevolg 
niet van toepassing zijn. Ook de Raad van State zag 
dat klaarblijkelijk zo.64 Naar aanleiding van deze op-
merking werd art. 2, 6°, a) aangepast, zodat de WVSG 
van toepassing is op schade die voortvloeit uit een feit 
waarvoor de zorgverstrekker aansprakelijk is. «Het be-
grip feit heeft  zowel betrekking op een handeling als 
een verzuim waarvoor de zorgverstrekker aansprake-
lijk is», aldus de memorie van toelichting hierbij.65 Dit 
is naast de kwestie en verwart de oorzaak van de scha-
de (een verstrekking) met de bron van de schade (een 
feit dat aanleiding geeft  tot de aansprakelijkheid). Als 
er geen oorzaak is in de zin van de wet (een verstrek-
king van gezondheidszorg), rijst de vraag naar de bron 
ervan niet eens. Zonder de gebruikelijke betekenis van 
het woord «verstrekking» geweld aan te doen, kan het 
niet verstrekken van gezondheidszorg bezwaarlijk als 
een verstrekking beschouwd worden.66

Verstrekking is niet hetzelfde als tussenkomst. Art.  8 
Wet Patiëntenrechten bepaalt dat een patiënt voor iede re 
«tussenkomst» van een arts zijn toestemming moet ge-
ven. De toestemming is ook vereist wanneer er geen tus-
senkomst is of als die tussenkomst niet wordt verdergezet 
hoewel die medisch geïndiceerd is. Tussenkomst slaat dus 
zowel op een handelen als een niet-handelen. Die redene-
ring gaat echter niet op voor een verstrekking.

29. Het voorgaande mag nochtans niet verkeerd wor-
den begrepen. Het niet verstrekken van gezondheidszorg 
(bv. een arts stelt een medisch geïndiceerde behandeling 
niet in) zal dikwijls het gevolg zijn van een onjuiste di-
agnose, en dan is er wel degelijk schade die haar oorzaak 
vindt in een verstrekking van gezondheidszorg (het on-
derzoek waaruit de onjuiste diagnose wordt afgeleid). 
Dan is de primaire voorwaarde voor de toepassing van de 
WVSG wel degelijk vervuld.

64 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 95, randnr. 11.
65 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 23.
66 Interessant is dat art. 4.2° van de opgeheven wet van 15 mei 2007 
«het niet verlenen van zorg die de patiënt rechtmatig kon verwachten, 
rekening houdende met de stand van de wetenschap», wel als ver-
goedbare schade bestempelde. De WVSG bevat geen bepaling in die 
zin. Volgens Lierman kunnen hieruit evenwel geen conclusies worden 
getrokken, zodat schade die het gevolg is van het niet verlenen of de 
afwezigheid van adequate gezondheidszorg niet volledig uit het toe-
passingsgebied van de wet kan worden gesloten (S. Lierman, o.c., in I. 
Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoff ers van medische 
ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de wet van 31 maart 2010, 47). 

30. De mogelijke schade veroorzaakt door het niet na-
leven van een wettelijk beschermd patiëntenrecht, zoals 
het recht op informatie over de gezondheidstoestand 
(art. 7 Wet Patiëntenrechten), het recht op toestemming 
met kennis van zaken (art.  8 Wet Patiëntenrechten) of 
het recht op inzage in en afschrift  van het patiëntendos-
sier (art. 9 Wet Patiëntenrechten) is geen schade die haar 
oorzaak vindt in een verstrekking van gezondheidszorg. 
Bijgevolg valt deze schade niet onder de WVSG.67 Wat 
informatie betreft , is voorzichtigheid nochtans geboden, 
omdat het geven van advies over leefstijl, counseling, 
enz. een verstrekking van gezondheidszorg kan zijn. De 
schending van art. 5 Wet Patiëntenrechten (het recht op 
kwaliteitsvolle dienstverstrekking beantwoordend aan 
de behoeft e van de patiënt) kan wel schade veroorzaken 
die valt onder de WVSG. Een verstrekking van gezond-
heidszorg die niet volgens de regels van de kunst wordt 
uitgevoerd, schendt het recht op kwaliteitsvolle dienst-
verstrekking. De schade die hierdoor wordt veroorzaakt, 
valt onder de WVSG.

B. De bron van de schade: een medisch ongeval zonder 
aansprakelijkheid

31. Eens dat vaststaat dat de schade werd veroorzaakt 
door een verstrekking voor gezondheidszorg, moet wor-
den nagegaan wat de bron van de schade is. Art.  2, 6° 
maakt een onderscheid tussen de schade als gevolg van 
gezondheidszorg die voortvloeit uit een feit dat aanlei-
ding geeft  tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener 
of die voortvloeit uit een medisch ongeval zonder aan-
sprakelijkheid. Enkel de tweede mogelijkheid wordt hier 
besproken.

32. Het begrip «medisch ongeval zonder aansprake-
lijkheid» is een novum in ons recht en om die reden is 
een omschrijving ervan onontbeerlijk. Art. 2, 7° doet een 
poging om dit bijzonder complexe begrip te verduidelij-
ken.68 Deze bepaling luidt als volgt: «een ongeval dat ver-
band houdt met een verstrekking van gezondheidszorg 
dat geen aanleiding geeft  tot de aansprakelijkheid van 
een zorgverlener, dat niet voortvloeit uit de toestand van 
de patiënt en dat voor de patiënt abnormale schade met 
zich meebrengt. De schade is abnormaal wanneer ze zich 
niet had moeten voordoen rekening houdend met de hui-
dige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt 
en zijn objectief voorspelbare evolutie. Het therapeutisch 
falen en een verkeerde diagnose zonder fout zijn geen 
medisch ongeval zonder aansprakelijkheid».

67 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 21-22.
68 E. Langenaken, o.c., RGAR 2011, nr. 14.775, randnr. 19: «Par ail-
leurs, ces critères demeurent diffi  ciles à appréhender concrètement. 
La loi ne donne aucune précision quant à ce qu’il faut entendre par un 
dommage qui «n’aurait pas dû se produire compte tenu de l’état actuel 
de la science».
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33. De woorden «(ongeval) dat verband houdt met 
een verstrekking van gezondheidszorg» zijn overbodig 
en misleidend. Zij zijn overbodig, aangezien art. 2, 6° al 
bepaalt dat schade als gevolg van gezondheidszorg haar 
oorzaak moet vinden in een verstrekking van gezond-
heidszorg. Bovendien zijn ze misleidend, aangezien art. 2, 
6° spreekt van schade die haar «oorzaak» vindt in een 
verstrekking van gezondheidszorg en art. 2, 7° «slechts» 
van «verband met een verstrekking van gezondheids-
zorg», wat een losser verband kan betekenen dan een oor-
zaak. Deze uiteenlopende formulering wekt verwarring 
en had best vermeden kunnen worden.69

34. Indien de schade voortvloeit uit een feit dat aan-
leiding geeft  tot aansprakelijkheid van een zorgver-
lener, valt zij onder de eerste categorie. Een «feit» kan 
zowel betrekking hebben op een handelen als op een 
nalaten en de schade die daaruit voortvloeit, valt on-
der de WVSG, op voorwaarde evenwel dat de primaire 
voorwaarde (een verstrekking van gezondheidszorg) 
vervuld is. Hoe zit het echter met het medisch ongeval 
zonder aansprakelijkheid? Kan dit een nalaten zijn? 
De Minister was hierover zeer duidelijk: «De zaak ligt 
daarentegen helemaal anders bij een medisch ongeval 
zonder aansprakelijkheid. Het fonds kan slechts schade 
vergoeden die rechtstreeks te wijten is aan zorgvers-
trekkingen. Schade die haar oorsprong vindt in de evo-
lutie van de gezondheidstoestand van de patiënt moet 
dus niet worden beschouwd als medisch ongeval (zon-
der aansprakelijkheid)».70 Dit is correct. Ook Lierman is 
het hiermee eens, zij het, zo lijkt het, eerder schoorvoe-
tend: «Wanneer de patiënt zelf geen beroep deed op een 
zorgverlener, is dit een evidentie. Het valt evenwel te be-
treuren dat systematisch patiënten uit de boot vallen die 
zich wel tot een zorgverlener hebben gewend, maar geen 
diagnosefout kunnen aantonen die in verband staat met 
hun schade t.g.v. het niet verlenen van adequate zorg. 
Het is nochtans niet uitgesloten dat die schade in se 
abnormaal is en zich aldus «niet had moeten voordoen 
rekening houdend met de huidige stand van de weten-
schap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voor-
spelbare evolutie» (art. 2, 7°). Dit is het geval indien er 
meer gespecialiseerde diagnosetechnieken bestaan dan 
diegene waarover de zorgverlener beschikte en die wel 
tot een juiste diagnose hadden geleid. Hoewel de zorg-
verlener in die omstandigheden mogelijkerwijze geen 
fout beging, had de schade wel degelijk kunnen worden 

69 Zie mijn tussenkomst in de bevoegde Kamercommissie, Parl.St. 
Kamer 2009-10, nr. 2240/006, p. 22; in die zin ook: S. Lierman, o.c., 
in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoff ers van me-
dische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de wet van 31  maart 
2010, 55.
70 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 26.

vermeden. Desondanks kan de patiënt geen beroep doen 
op het fonds».71 (cursivering HN).

35. Een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid 
kan volgens de Minister niet het gevolg zijn van een 
niet-foutief verzuim. Abnormale schade is volgens het 
eerste criterium (door een «superarts» te vermijden 
schade) de schade die had kunnen worden vermeden, 
mocht de arts die de patiënt heeft  behandeld (of een 
andere arts) het hoogtechnologische materiaal hebben 
gebruikt waarmee hij de schade had kunnen vermij-
den maar waarover hij op een niet-foutieve wijze niet 
beschikte. Men kan zich dan ook afvragen of deze ca-
tegorie van abnormale schade niet per defi nitie het ge-
volg is van een niet-foutief verzuim? Als dit het geval 
zou zijn, dan zou deze categorie van abnormale schade 
– in het licht van de opvatting van de Minister dat deze 
abnormale schade niet het gevolg van een verzuim kan 
zijn – zonder voorwerp zijn. Maar er is nog een andere 
redenering mogelijk die meer recht doet aan het stand-
punt van de Minister. Door te handelen zoals hij in con-
creto handelde, heeft  de arts (op niet-foutieve wijze) de 
schade veroorzaakt, althans niet vermeden, want zij zou 
zich niet hebben voorgedaan mocht hij (of een andere 
arts) over de hoogtechnologische apparatuur hebben 
beschikt en die hebben aangewend. Alleen in de hy-
pothese dat de behandelende arts op een niet-foutieve 
wijze niets heeft  ondernomen waardoor schade wordt 
veroorzaakt die had kunnen worden vermeden door het 
aanwenden van hoogtechnologische apparatuur waar-
over hij niet kon beschikken, is er sprake van een zuiver 
geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijk-
heid ten gevolge van een niet-foutief verzuim dat niet 
door het fonds kan worden vergoed.

36. Het is algemeen geweten dat in de regel bij het me-
disch handelen geen resultaat kan worden gegarandeerd. 
Het niet bereiken van het beoogde resultaat (een juiste 
diagnose; de geslaagde ingreep) is geen feit dat aanlei-
ding geeft  tot de aansprakelijkheid (eerste bron van scha-
de). Indien correct begrepen, kan het niet bereiken van 
het beoogde resultaat evenmin als een medisch ongeval 
zonder aansprakelijkheid worden bestempeld, want van 
een «aléa» is geen sprake; we weten nu eenmaal dat het 
resultaat niet altijd zal worden bereikt, zelfs niet in de 
hoogste stand van de medische wetenschap. Niettemin 
heeft  de wetgever het nuttig geoordeeld om uitdrukke-
lijk te bepalen dat het therapeutisch falen en de verkeerde 
diagnose zonder fout geen medisch ongeval zonder aan-
sprakelijkheid zijn. Een voorbeeld van therapeutisch fa-
len is de afstoting van een nier bij een patiënt bij wie een 
niertransplantatie is uitgevoerd.72 Als verkeerde diagnose 
zonder fout wordt het voorbeeld gegeven van drie univer-

71 S. Lierman, o.c., in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van 
slachtoff ers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de 
wet van 31 maart 2010, 55.
72 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 27.
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siteitsprofessoren die, in overeenstemming met de stand 
van de medische wetenschap, vaststellen dat een huidvlek 
goedaardig is, terwijl later blijkt dat zij toch kwaadaardig 
was.73

C. De ernst van de schade

37. Niet alle schade die is veroorzaakt door een me-
disch ongeval zonder aansprakelijkheid kan door het 
fonds vergoed worden. De schade moet ernstig genoeg 
zijn (art.  4, 1°). De schade is ernstig genoeg wanneer 
zij aan één van de vier volgende voorwaarden beant-
woordt (art.  5). Deze ernstdrempels zijn vergelijkbaar 
met die in Frankrijk. Een belangrijk verschil is echter 
dat ze in Frankrijk niet in de eerste plaats gelden als 
een voorwaarde voor de vergoedbaarheid, maar als 
ontvankelijkheidsvoorwaarde. Indien een regionale 
commissie voor de vergoeding van schade als gevolg 
van gezondheidszorg van oordeel is dat de ernstdrem-
pel niet wordt gehaald, verklaart ze zich onbevoegd. 
Dat gebeurt in ongeveer een kwart van de aanvragen, 
zonder dat de betrokkene moet worden gehoord en in 
beginsel ook zonder een voorafgaand medisch onder-
zoek.74 Hiertegen staat geen beroep open. De aanvrager 
wordt dan op de hoogte gebracht van de mogelijkheid 
tot bemiddeling.75

38. De eerste drempel vereist dat de patiënt is getroff en 
door een blijvende invaliditeit van 25% of meer (art.  5, 
1°).76 Het begrip invaliditeit omvat elke aantasting van de 
fysieke of de psychische integriteit. Deze aantasting heeft  
functionele gevolgen voor de dagdagelijkse handelingen. 
Er is niet gekozen voor een specifi eke schaal, al wordt in 
de rechtspraak doorgaans met verschillende schalen ge-
werkt om de invaliditeit te bepalen, zoals bv. de Offi  ciële 
Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invalidi-
teit (OBSI).77

39. De tweede drempel houdt in dat de patiënt is ge-
troff en door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedu-
rende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet-
opeenvolgende maanden over een periode van twaalf 
maanden (art. 5, 2°). De wet bepaalt niet dat het om een 
volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet gaan. 

73 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 27.
74 «Th e law rather strangely provides that experts are to advise the 
Commission only aft er and not before it is established that the acci-
dent is suffi  ciently serious» (zie: S. Taylor, o.c., in E. Hondius (ed.), 
Th e Development of Medical Liability», 97.
75 Art. R. 1142-15 Code de la Santé Publique; P.-A. Lecocq, «Rapport 
introductif», Revue Générale de Droit Médical, Actes du colloque: Les 
mutations de la responsabilité suscitées par la procédure de règlement 
amiable des accidents médicaux, 2010, nr. 36, 30.
76 Het verlies van een oog en de linkerduim en -wijsvinger bij een 
rechtshandige worden in Frankrijk beschouwd als voorbeelden van 
een blijvende invaliditeit van meer dan 25% (zie: A. Leca, o.c., Revue 
Générale de Droit Médical 2005, nr. 16, 169).
77 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 38.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde bepleitte 
een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als voldoende 
voorwaarde om de hoge schadedrempels enigszins bij te 
sturen.78

40. De derde drempel schrijft  voor dat de geleden 
schade bijzonder zwaar, ook economisch, de levens-
omstandigheden van de patiënt bepaalt (art. 5, 3°). Dit 
ernstcriterium is van kwalitatieve aard. Het is volgens 
de Minister speciaal opgenomen voor het verzachten 
van het zuiver kwantitatieve karakter van de eerste 
twee criteria en dient als vangnet voor de slachtoff ers 
wier schade niet zou voldoen aan de voorwaarden van 
ernst in verband met de permanente invaliditeit of de 
arbeidsongeschiktheid.79 Het gaat om schade die een 
ernstige en aanzienlijke invloed heeft  op het leven van 
het slachtoff er. Er moet rekening worden gehouden met 
de «situationele» impact van het functionele gebrek dat 
verschillend is naargelang de omstandigheden van het 
slachtoff er (bv. gevolgen op relationeel, zintuiglijk, spor-
tief en familiaal vlak). Het criterium moet dus geval per 
geval worden beoordeeld en zal variëren naargelang de 
bestaansvoorwaarden van het slachtoff er.80 Het heeft  
betrekking op zowel het privéleven als het beroepsleven. 
De Minister heeft  verduidelijkt dat ongeschiktheid om 
huishoudelijk werk te verrichten of school te lopen on-
der deze bepaling kan vallen.81

41. De vierde drempel luidt dat de patiënt is overleden 
(art. 5, 4°).

D. Behandeling van de aanvraag

42. Binnen een termijn van zes maanden vanaf de ont-
vangst van de aanvraag bepaalt het fonds in een met re-
denen omkleed advies of het meent dat de schade een van 
haar oorzaken vindt in een medisch ongeval zonder aan-
sprakelijkheid en of de schade de ernst vertoont die ver-
meld is in art. 5 (art. 21, eerste en derde lid). Indien het 
advies besluit dat de schade niet die ernst vertoont, kan 
de aanvrager voor de rechtbank van eerste aanleg een 
vordering instellen om de vergoeding te krijgen waarop 
hij meent recht te hebben krachtens deze wet (art.  23, 
tweede lid). Het advies van het fonds bindt noch de aan-
vrager noch de rechter (art. 24). Indien het advies besluit 
dat de schade de vereiste ernst vertoont, stuurt het fonds, 
binnen een termijn van drie maanden na de kennisge-
ving van het advies, een voorstel tot vergoeding naar de 
aanvrager bij een ter post aangetekende brief (art. 25, § 1, 
eerste lid). De aanvrager beschikt over een termijn van 
drie maanden om het voorstel van vergoeding van het 

78 Advies Wet Medische Ongevallen, 2 juni 2012, www.academie ge-
neeskunde.be.
79 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/006, p. 91.
80 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/001, p. 39.
81 Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2240/006, p. 112.
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fonds te aanvaarden. Indien hij binnen deze termijn niet 
reageert, stuurt het fonds hem een herinnering. Indien 
de aanvrager niet reageert binnen een termijn van een 
maand volgend op deze herinnering, wordt het voorstel 
vermoed te zijn geweigerd. Binnen een termijn van een 
maand na de uitdrukkelijke aanvaarding van het voorstel 
betaalt het fonds de voorgestelde vergoeding aan de aan-
vrager (art. 26, § 1). Alvorens een standpunt in te nemen 
over het voorstel van het fonds, kan de aanvrager ook 
opmerkingen formuleren over het voorstel waarop het 
fonds moet antwoorden. Indien het fonds dit opportuun 
acht, kan het het bedrag van zijn voorstel aanpassen. De 
aanvrager kan slechts één keer opmerkingen toesturen 
(art. 26, § 2). Op straff e van verval legt de aanvrager die 
het voorstel tot vergoeding betwist, zijn geschil voor aan 
de rechtbank vóór het verstrijken van de termijn bepaald 
in art. 26, § 1 (drie maanden). In het raam van die pro-
cedure is het fonds niet gebonden door zijn advies, noch 
door zijn voorstel (art. 27).

VI. Besluit

43. Schade als gevolg van gezondheidszorg is een 
bijzonder complex probleem. Goede gezondheidzorg 
impliceert niet zelden het bewust toebrengen van licha-
melijke schade aan de patiënt. Schade kan ook ontstaan 
doordat een berekend risico van een onderzoek of een 
behandeling zich werkelijk voordoet. In beide gevallen 
spreekt men van normale schade. Abnormale schade 

is schade die het gevolg is van een zeer zeldzaam ri-
sico op een complicatie dat de behandelende arts niet 
kende omdat het nooit eerder beschreven was; «brute 
pech» in lekentaal. Abnormaal is ook de schade die 
het gevolg is van onzorgvuldig handelen, ook al is die 
schade voorzienbaar. De WVSG heeft  de ambitie om 
abnormale schade als gevolg van gezondheidszorg te re-
gelen die wordt veroorzaakt door een medisch ongeval 
zonder aansprakelijkheid. De wet geeft  aan abnormale 
schade een geheel eigen interpretatie. Enerzijds betreft  
het te vermijden schade die een zorgvuldig handelende 
arts niet heeft  kunnen vermijden, maar die een «soort 
van alwetende superarts» wel had kunnen vermijden. 
Anderzijds wordt abnormale schade begrepen zoals in 
Frankrijk, namelijk als onvermijdbare schade die zeer 
onverwacht of weinig waarschijnlijk is (aléa). Deze ei-
gen aanpak maakt het niet gemakkelijk om in te schat-
ten wat dit in de praktijk zal betekenen voor patiënten 
die met abnormale schade als gevolg van gezondheids-
zorg worden geconfronteerd. Uit een studie die het Ken-
niscentrum voor de gezondheidszorg82 verrichtte, wordt 
door een aantal auteurs afgeleid dat slechts tachtig pa-
tiënten per jaar recht zouden recht hebben op een ver-
goeding van de abnormale schade veroorzaakt door een 
medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.83 Dit cijfer 
zegt echter niets, omdat de WVSG niet enkel de strikte 
Franse «brute pech»-regeling heeft  overgenomen waar-
van het Kenniscentrum is uitgegaan, maar een potenti-
eel meer genereus stelsel invoerde. Hoeveel meer geval-
len er zullen zijn, valt niet te voorspellen.

82 KCE Reports, Vergoeding van schade ten gevolge van gezondheids-
zorg – Fase V. Budgettaire impact van de omzetting van het Franse sy-
steem in België, 107/A, 2009, kce.fgov.be.
83 J.L. Fagnart, o.c., Cons.Manuque 2011/2, 84; B. Fonteyn, 
C. Pouppez en P. Slegers, o.c., JT 2011, 377. Langenaken komt uit 
op 801, maar dat moet een materiële vergissing zijn (E. Langenaken, 
o.c., RGAR 2011, nr. 14.775, voetnoot 19).


