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Praktijk



Realiteit: (on)evenwicht



Realiteit:
Procedures

Verdubbeling
‐ ca. 250 burgerlijke procedures per jaar( Droit Civile)
‐ ca. 150 strafrechtelijke procedures per jaar ( Droit
Penale)
‐ ca. 500 FMO‐procedures per jaar (FAM)
‐ toename burgerlijke en strafrechtelijke procedures



Burgerlijke procedure (Procédure 
Civile)

- BA-verzekeraar (Responsabilité Civile: RC) 

- Maximaal overleg en samenwerking met:
 advocaat
 raadsarts

- Aanwezig: expertisezitting(en)

- Afwezig: rechtbank



Strafrechtelijke procedure Procédure 
Pénale)

- BA-RC verzekeraar (bij strijdige
belangen(conflit d'intérêts) 

desgevallend rechtsbijstandsverzekeraar)
(assureur d'assistance juridique)
- Maximaal overleg en samenwerking met:

 advocaat
 raadsarts

- Aanwezig: verhoor (interrogatoire)
- Facultatief: aanwezig: 

 correctionele zitting(en)
 nieuwe expertisezitting(en)



Inspanningsverbintenis
« Engagement de l'effort »

(obligation de moyens)



Voorbeelden

‐Vonnis 11.03.2011 
informatie ter beschikking van AP 

‐Vonnis 4.11.2019
Melanoom  naevus



Recht van 
verdediging/Droit de 
défense > Medisch 
beroepsgeheim/ 
Secret Médical



Deskundigenonderzoek
Opération d’expertise



Voorbeelden:

‐ Feiten 2008
Tussenvonnis 2009
Deskundigenverslag?

‐ Experten: wie?



INFORMATIE VERSTREKKEN
- Informed consent
- Open disclosure



Informed consent
- Hoe?
- Bewijs?



Hoe?
Mondeling/ Orale
Uitzonderingen/Exceptions



Ce que retient le patient
après informed consent 

Studie (na 24 uur na informed consent):
‐ 81,5% diagnose
- 60% doel ingreep (but de
l’intervention)

- 55% minstens één risico
- 27% minstens één alternatief



BEWIJS/PREUVE?



BEWIJS
- Bestaan
- Gebrek
- Causaliteit



BESTAAN
2004: patiënt
2015: professioneel
2019: patiënt
Maar …



Documenteren en 
Bewaren

• Wet Patiëntenrechten
• 30 jaar!



- Aanvinken
- Brieven verwijzende arts
- Consentformulier ?



Pathologen‐anatomen:
- resultaten
- verwijzende arts



LOOP‐Controle?



Rechter  bewijslast
01.11.2020





OPEN DISCLOSURE



Definitie
Open disclosure is het proces waarin door de zorgverlener aan de
behoeften van patiënten wordt tegemoetgekomen door open in gesprek
te gaan over incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens de
behandeling die tot letsel bij een patiënt hebben geleid. Door de
zorgverlener wordt openheid gegeven over de (wel of niet) begane
medische fout, de gevolgen hiervan voor de patiënt, wat er voor de
patiënt gedaan zal worden ter genoegdoening en over wat voor
maatregelen er in de toekomst genomen zullen worden om een
vergelijkbaar incident te voorkomen.



Gesprek met patiënt ?



Argumentatie van patiëntenplatform

Minder procedures?

Ethiek?    Incriminerend 
Evenwicht  � Apology Laws (Californie)



Hoe?

- Uitermate moeilijk (cfr. strafrechtelijk verhoor)
- Wie?
- Verslaggeving (cfr. auditverslag)
- Voorbeelden



Richtlijnen( directives) en 
protocollen



Voorbeeld

Vonnis 13.04.2018
tentatieve diagnose  second opinion



Kwaliteitswet 
22 maart 2019



Doorverwijsplicht/Diriger
vers un autre médecin



Omkadering



Zorgcontinuïteit –
mededelingsplicht(obligati

on de notification)



Patiëntendossier



Besluit


