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142 Kantonrechter Dordrecht
25 juni 2009, nr. 203381 CV EXPL 07-5736, LJN BJ1805
Werkgeversaansprakelijkheid. Burn-out. Bewijslastverdeling.
[BW art. 7:658]

p. 1308

143 Kantonrechter Dordrecht
16 juli 2009, nr. 224949 CV EXPL 08-8221, LJN BJ5244
Arbeidsongeval. Werkgeversaansprakelijkheid. Val van trap.
[BW art. 6:162, 7:611, 7:658, 7:954]

p. 1315

Varia

144 Gerechtshof Amsterdam
7 juli 2009, nr. 200.000.083, LJN BJ1806
Onrechtmatige daad. Bankroof. Niet-actieve deelname.
Hoofdelijke aansprakelijkheid.
[BW art. 6:101, 6:109, 6:162; Rv art. 161]

p. 1321

145 Gerechtshof Leeuwarden
30 juni 2009, nr. 107.002.245/01, LJN BJ1396
Brand op schip. Schuld schip. Tijdelijke regeling verhaals-
rechten.
[BW art. 6:197, 8:1004]

p. 1326

146* Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem
26 juni 2009, nr. 185396/KG ZA 09-340, LJN BJ4425
Patiëntenkaart opvragen in kort geding?
[Rv art. 843a]
Noot Chr.H. van Dijk

p. 1331

Medische aansprakelijk-

heid

131

Rechtbank Rotterdam

4 maart 2009, nr. 309027/HA ZA 08-1470, LJN

BI6309

(mr. Cooijmans)

Noot A. Wilken

Medische aansprakelijkheid. Partijrapport.

Blokkeringsrecht. Vraagstelling in medische

aansprakelijkheidszaken.

[BW art. 7:453, 7:462, 7:464 lid 2 onder b]

De benadeelde loopt een dwarslaesie op en stelt het

ziekenhuis aansprakelijk wegens een eerder door de

neuroloog en de radiologe gemiste diagnose. De

neuroloog en de radiologe hebben een abces over

het hoofd gezien. Volgens de benadeelde heeft dit

abces geleid tot verzwakking van zijn botstructuur

waardoor hij – als gevolg van een latere val – een

dwarslaesie heeft opgelopen. Het ziekenhuis be-

toogt dat sprake is van een zeldzame aandoening

en dat het niet verwijtbaar is dat het abces over

het hoofd is gezien. Ter onderbouwing van dit ver-

weer beroept het ziekenhuis zich op een neurolo-

gisch rapport dat op haar verzoek op basis van de

voorhanden zijnde medische informatie is opge-

steld. Volgens de benadeelde kan geen betekenis

aan dit rapport worden toegekend omdat het rap-

port niet zou voldoen aan de daaraan te stellen pro-

cedurele (en inhoudelijke) eisen: het rapport is zon-

der zijn toestemming opgesteld en zijn inzage- en

blokkeringsrecht is niet gerespecteerd. De recht-

bank oordeelt echter dat dit partijrapport niet op

een lijn kan worden gesteld met een keuring ter za-

ke waarvan de benadeelde een inzage- en blokke-
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ringsrecht zou hebben. Er is uitsluitend sprake van

een partijrapport op basis van reeds voorhanden

zijnde medische stukken (zonder aanvullend me-

disch onderzoek van de benadeelde) en er valt vol-

gens de rechtbank niet in te zien dat de privacy van

de benadeelde in het geding zou zijn. Omdat partij-

en ook inhoudelijk van mening verschillen over de

bevindingen van de door het ziekenhuis geraad-

pleegde neuroloog, benoemt de rechtbank een on-

afhankelijke deskundige.

[Eiser] te Krimpen aan den IJssel,
eiser,
advocaat: mr. A.A.J. de Nijs,
tegen
de stichting Stichting IJsselland Ziekenhuis te
Capelle aan den IJssel,
gedaagde,
advocaat: mr. J. Kneppelhout.

1. Het verloop van het geding
(...; red.)

2. Het geschil
Eiser vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voor-
raad, voor recht te verklaren dat gedaagde
aansprakelijk is tot vergoeding van de door
eiser geleden en nog te lijden materiële en im-
materiële schade en gedaagde te veroordelen
om deze schade, op te maken bij staat, aan
hem te vergoeden, vermeerderd met de wette-
lijke rente sinds 18 mei 2005 en met de beta-
ling van een de rechtbank redelijk voorko-
mend voorschot op de uiteindelijke schade-
vergoeding, met veroordeling van gedaagde in
de kosten van het geding.
Gedaagde voert verweer tegen deze vorderin-
gen en concludeert tot afwijzing daarvan, met
veroordeling van eiser in de kosten van de
procedure.

3. De beoordeling
3.1. De rechtbank gaat uit van de navolgende
vaststaande feiten.
a. Eiser, geboren op 28 december 1950, heeft
op of omstreeks 12 mei 2005 zijn huisarts ge-
consulteerd in verband met pijnklachten in de
nek.
b. Op 18 mei 2005 is eiser door zijn huisarts
verwezen naar neuroloog [neuroloog] (hier-
na: de neuroloog), werkzaam in het ziekenhuis
van gedaagde. In eerste instantie is onderzoek

verricht en een anamnese afgenomen door een
coassistent.
c. Vervolgens is eiser gezien door de neuro-
loog. Deze heeft bloedonderzoek laten uitvoe-
ren alsmede een MRI-scan. De vraagstelling
voor de MRI-scan was: ‘‘aanw. voor compres-
sie?’’.
d. Radiologe [radiologe] (hierna: de radio-
loge) heeft het MRI-onderzoek uitgevoerd,
waarvan een verslag van 18 mei 2005 is opge-
maakt, met als conclusie: ‘‘zeer forse degene-
ratieve compressie van het myelum niveau C3
t/m C6 in mindere mate C6-C7 niveau’’.
e. Op 20 mei 2005 is eiser door de neuroloog
verwezen naar de fysiotherapeut.
f. Eiser is op 27 mei 2005 en op 10 en 17 juni
2005 door de neuroloog gezien.
g. Op 19 juni 2005 eiser thuis gestruikeld en
gevallen, waarna hij zijn armen nog maar be-
perkt en zijn benen helemaal niet meer kon
bewegen. Eiser is opgenomen in het EMC te
Rotterdam met een traumatische cervicale
dwarslaesie. Neurochirurg [neurochirurg]
heeft eiser aldaar behandeld.
h. Op 27 september 2005 is eiser overgeplaatst
naar revalidatiecentrum Rijndam te Rotter-
dam, waar hij tot 15 augustus 2006 opgeno-
men is geweest. Revalidatiearts [revalidatie-
arts] heeft eiser behandeld. Vervolgens is de
revalidatie in dagbehandeling voortgezet.
i. De klachtencommissie van het IJsselland
ziekenhuis heeft op 20 februari 2006 uitspraak
gedaan over de klacht van eiser over zijn be-
handeling in het IJsselland ziekenhuis.
j. Eiser heeft gedaagde op 8 maart 2006 schrif-
telijk aansprakelijk gesteld.
k. Op verzoek van de ongevallenverzekeraar
van eiser heeft neurochirurg [neurochirurg]
eiser onderzocht en op 24 oktober 2006 een
expertiserapport uitgebracht.
l. Neuroradioloog [neuroradioloog] heeft op
gezamenlijk verzoek van partijen op 14 no-
vember 2007 een expertiserapport uitge-
bracht.
m. Op verzoek van gedaagde, althans haar
aansprakelijkheidsverzekeraar, heeft neuro-
loog [neuroloog 2] dossierstudie verricht en
hieromtrent op 6 oktober 2008 schriftelijk ge-
rapporteerd.
n. Gedaagde heeft geen aansprakelijkheid er-
kend.
3.2. Eiser legt aan zijn vorderingen ten grond-
slag dat gedaagde op grond van artikel 7: 462
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Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor on-
zorgvuldig handelen van neuroloog [neuro-
loog] en van radiologe [radiologe]. Eiser
maakt de neuroloog de navolgende verwijten:
– hij heeft een onzorgvuldige MRI-scan aan-
vraag gedaan,
– hij heeft de bevindingen van de coassistent
niet gecheckt,
– hij heeft geen neurologisch onderzoek ver-
richt,
– hij heeft de MRI-scan onjuist beoordeeld en
geı̈nterpreteerd,
– hij heeft geen collegiale consulten dan wel
overleg geregeld en
– hij heeft niet naar de ontstekingsaard ge-
zocht.
Eiser verwijt de radiologe dat zij het op de
MRI-scan van 18 mei 2005 zichtbare retro-
pharyngeaal abces over het hoofd heeft gezien.
Eiser stelt dat de ontwikkeling van dit abces
heeft geleid tot verzwakking van de botstruc-
tuur, waardoor de val van 19 juni 2005 tot een
dwarslaesie heeft geleid.
Ter onderbouwing van deze stellingen beroept
eiser zich op de door hem in het geding ge-
brachte medische stukken.
3.3. Gedaagde erkent dat het bestaan van een
retro-pharyngeaal abces over het hoofd is ge-
zien, waarna zich een cervicale spondylodisci-
tis heeft ontwikkeld, doch betoogt dat sprake
is geweest van een zeldzame aandoening (het
abces) waarop de neuroloog niet bedacht
hoefde te zijn op basis van zijn bevindingen
uit anamnese en onderzoek. Gedaagde stelt
dat de neuroloog onder de gegeven omstan-
digheden heeft kunnen kiezen voor een alge-
mene vraagstelling ten behoeve van de MRI-
scan. In het verlengde hiervan geldt volgens
gedaagde dat de radiologe op basis van de
vraagstelling heeft kunnen volstaan met de
conclusies die zij in haar verslag van 18 mei
2005 heeft vastgelegd. Nu de MRI-scan vervol-
gens een ernstige afwijking liet zien (een ern-
stige kanaalstenose), heeft de neuroloog kun-
nen kiezen voor een afwachtend beleid, aldus
gedaagde, die concludeert dat geen sprake is
geweest van onzorgvuldig handelen, zodat
geen sprake is van een tot aansprakelijkheid
leidende tekortkoming bij de uitvoering van
de behandelingsovereenkomst.
Ter onderbouwing van haar verweer heeft ge-
daagde kanttekeningen geplaatst bij de medi-
sche stukken waarnaar eiser verwijst en zich

voorts beroepen op het rapport van 6 oktober
2008 van neuroloog [neuroloog 2] (zie over-
weging 3.1 onder m).
Voorts heeft gedaagde aangevoerd dat nader
onderzoek moet worden gedaan naar het door
eiser gestelde causale verband tussen het han-
delen of nalaten van de neuroloog en de radio-
loge enerzijds en de verdere ontwikkeling van
het abces anderzijds. Hetzelfde geldt volgens
gedaagde voor de gevolgen van de doorge-
maakte val, met name in verband met pre-
existente klachten.
3.4. Kernvraag is of de neuroloog en/of de ra-
diologe hebben/heeft gehandeld in strijd met
hetgeen van redelijk handelende en redelijk
bekwame vakgenoten mocht worden ver-
wacht. Alleen in dat geval is gedaagde aanspra-
kelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
De stelplicht en, bij voldoende betwisting, de
bewijslast rusten bij eiser.
Eiser heeft aan deze stelplicht voldaan en zijn
stellingen concreet onderbouwd aan de hand
van de door hem in het geding gebrachte me-
dische informatie.
Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Weliswaar erkent gedaagde dat een op de
MRI-beelden zichtbaar abces over het hoofd
is gezien, maar gedaagde betoogt gemotiveerd
dat dit, evenals het door de neuroloog uitge-
zette afwachtende beleid, in de omstandighe-
den van het geval niet verwijtbaar is. Daarbij
heeft gedaagde zich in het bijzonder beroepen
op het rapport van neuroloog [neuroloog 2]
van 6 oktober 2008. In dit rapport wordt op
basis van de voorhanden zijnde medische in-
formatie geconcludeerd dat geen sprake is ge-
weest van verwijtbaar medisch handelen.
De rechtbank concludeert op basis hiervan dat
de stellingen van eiser voldoende gemotiveerd
zijn betwist, zodat deze stellingen in deze pro-
cedure niet als vaststaand kunnen worden
aangenomen.
3.5. Het voorgaande wordt niet anders door
het betoog van eiser ter comparitie van partij-
en dat aan het rapport van neuroloog [neuro-
loog 2] geen betekenis toekomt en dat dit geen
bewijskracht heeft, omdat het rapport zowel
procedureel als inhoudelijk niet zou voldoen
aan de daaraan te stellen eisen. Eiser stelt dat
het rapport van [neuroloog 2] zonder zijn toe-
stemming is opgesteld en dat zijn inzage- en
blokkeringsrecht niet zijn gerespecteerd.
Voorts voldoet volgens eiser het rapport in-
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houdelijk niet omdat [neuroloog 2] in strijd
met de feiten heeft aangenomen dat er sprake
is geweest van een zorgvuldig fysisch diagnos-
tische en neurologische diagnostiek.
Gedaagde heeft ter comparitie aangevoerd dat
het rapport van neuroloog [neuroloog 2] geen
keuring betreft maar een dossieronderzoek,
dat is te beschouwen als het standpunt van de
medisch adviseur van gedaagde als procespar-
tij. Voor wat betreft de door eiser gestelde fei-
ten heeft gedaagde bij conclusie van antwoord
verwezen naar een schriftelijke verklaring van
neuroloog [neuroloog] van 13 oktober 2008
(productie 1), waarin door deze is aangegeven
dat de belangrijkste onderdelen van de anam-
nese zijn nagevraagd en van het neurologisch
onderzoek zijn herhaald.
Voor wat betreft het formele bezwaar van eiser
volgt de rechtbank het standpunt van ge-
daagde. Nu uitsluitend sprake is van een par-
tijrapport op basis van reeds voorhanden zijn-
de medische stukken, zonder aanvullend me-
disch onderzoek van eiser zelf, valt niet in te
zien dat de privacy van eiser in het geding is.
Het in het kader van deze procedure opge-
stelde rapport van [neuroloog 2] kan dan ook
niet op een lijn worden gesteld met een keu-
ring ter zake waarvan eiser een inzage- en
blokkeringsrecht zou hebben. Aan de omstan-
digheid dat het rapport buiten medeweten van
eiser is opgesteld en als productie is overge-
legd, zijn in deze procedure derhalve geen ge-
volgen als door eiser bepleit verbonden.
Ten aanzien van het inhoudelijke bezwaar
geldt dat eiser al had aangevoerd dat de neuro-
loog op 18, 20 en 27 mei respectievelijk 10 juni
2005 geen lichamelijk/neurologisch onder-
zoek heeft verricht, alsmede dat hij de juist-
heid betwist van de door gedaagde bij conclu-
sie van antwoord overgelegde verklaring van
de neuroloog van 13 oktober 2008.
Op dit aspect van feitelijke aard verschillen
partijen van mening. Voor zover het rapport
van [neuroloog 2] de feitelijke visie van ge-
daagde volgt, past het rapport – uiteraard – in
het verweer van gedaagde. Dit maakt het rap-
port evenwel niet ongeldig of onbruikbaar als
het rapport van een partijdeskundige. Zo no-
dig kan in een later stadium van de procedure
nog nadere bewijsvoering plaatsvinden om-
trent feiten die tussen partijen in geschil zijn
gebleven en die voor een beslissing van belang
zijn.

3.6. In deze situatie heeft de rechtbank be-
hoefte aan een onafhankelijk deskundigenbe-
richt. Voor het geval de rechtbank een deskun-
digenbericht nodig zou oordelen heeft eiser ter
comparitie desgevraagd reeds aangegeven dat
onderzoek door zowel een neuroloog als een
radioloog noodzakelijk is, alsmede dat voor
dat geval professor [professor] te Utrecht als
te benoemen neuroloog wordt voorgesteld.
Ook gedaagde acht onderzoek door een neu-
roloog en een radioloog wenselijk, waarbij
ook voor gedaagde professor [professor] aan-
vaardbaar is als deskundige. Voorts heeft ge-
daagde in een notitie ten behoeve van de com-
paritie een aantal neurologen en radiologen
voorgesteld.
De rechtbank zal professor [professor] bena-
deren met de vraag of hij bereid en in staat is
een deskundigenrapportage in deze procedure
uit te brengen. Indien dit niet het geval is, zal
een andere neuroloog als deskundige be-
noemd moeten worden. Om die reden dient
eiser zich hierover nader uit te laten, in het bij-
zonder over de door gedaagde voorgestelde
neurologen.
Voorts dient eiser zich uit te laten over de per-
soon van een te benoemen radioloog, in het
bijzonder over de door gedaagde voorgestelde
radiologen.
3.7. Beide partijen worden in de gelegenheid
gesteld zich (nader) uit te laten over de aan de
deskundigen voor te leggen vragen. Voorals-
nog stelt de rechtbank de navolgende concept-
vragen voor, die de te benoemen deskundigen
gezamenlijk dienen te beantwoorden.
1. Behandeling(en) door gedaagde
a. Wilt u een uitvoerige beschrijving geven
van de medische behandeling van eiser in de
periode van 18 mei tot 18 juni 2005?
b. Wilt u daarbij ook aandacht besteden aan
de door de behandelend neuroloog aan de be-
handelend radiologe gegeven opdracht?
c. Indien en zover u bij de beantwoording van
de vorige vragen bent uitgegaan van feiten en
of omstandigheden die tussen partijen in dis-
cussie zijn (zie met name hiervoor onder 3.5),
wordt verzocht gemotiveerd aan te geven wat
de relevantie van deze feiten en/of omstandig-
heden is er voor uw beoordeling.
2. Oordeel over de medische behandeling
door gedaagde
a. De rechtbank zal in deze zaak beoordelen of
door gedaagde is gehandeld – waaronder te

1240 Jurisprudentie Aansprakelijkheid 22-10-2009, afl. 8 Sdu Uitgevers

131 «JA» Medische aansprakelijkheid



verstaan het handelen van de behandelend
neuroloog en de behandelend radiologe – in
strijd met hetgeen van redelijk handelende en
redelijk bekwame vakgenoten mocht worden
verwacht. Bij de beoordeling is met name van
belang of is gehandeld in strijd met de ten tijde
van de behandeling geldende professionele
standaard, op te vatten als het geheel van ken-
nis, regels en normen waaraan een medisch
beroepsbeoefenaar in vergelijkbare omstan-
digheden is gehouden, blijkend uit de oplei-
ding(seisen), gangbare inzichten binnen de
beroepsgroep, wetenschappelijke literatuur
op het vakgebied, protocollen en gedragsre-
gels.
Hoe beoordeelt u de behandeling van eiser in
genoemde periode gezien de op dat moment
geldende medisch-professionele standaard?
b. Wilt u bij de beoordeling gemotiveerd be-
trekken hetgeen eiser als verwijten heeft aan-
gevoerd (hiervoor kort aangeduid onder 3.2)
en hetgeen gedaagde als verweer heeft aange-
voerd (kort aangeduid onder 3.3).
c. Kunt u uw antwoord uitvoerig toelichten
en daarbij concreet aangeven welke elementen
die de ‘‘medisch-professionele standaard’’
vormen u bij uw oordeelsvorming hebt be-
trokken?
d. Indien er over het onderwerp van deze ex-
pertise c.q. het te beoordelen handelen uiteen-
lopende opvattingen/gebruiken/scholen be-
staan, wilt u dan uiteenzetten in welk(e) op-
zicht(en) dat het geval is? Wat is uw eigen
opvatting?
e. Kunt u, indien en voor zover volgens u het
handelen niet aan de medisch-professionele
standaard heeft voldaan, zo concreet mogelijk
aangeven hoe er dan wel had moeten worden
gehandeld?
3. Causaal verband
a. Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor
eiser, bezien vanaf 18 mei 2005 van de door u
beschreven medische behandeling?
b. Wilt u zo nodig aangeven of en – zo ja – op
welk ander vakgebied deze gevolgen nader
door een andere deskundige/specialist dienen
te worden onderzocht?
c. Indien naar uw oordeel het handelen niet
aan de medisch-professionele standaard heeft
voldaan; is er sprake van klachten en afwijkin-
gen die ook zouden zijn opgetreden indien de
behandeling wel daaraan zou hebben voldaan?
Zo ja, hoe groot acht u de kans dat dit het geval

zou zijn geweest? Wilt u deze kans, indien mo-
gelijk uitdrukken in een percentage, daarbij
rekening houden met een marge?
d. Indien sprake is van functieverlies als ge-
volg van de behandeling, welke huidige mate
van functieverlies (impairment) kunt u vast-
stellen op uw vakgebied? Wilt u dit uitdrukken
in een percentage volgens de richtlijn van de
American Medical Association (AMA-guides,
laatste druk), aangevuld met eventuele richt-
lijnen van uw eigen beroepsvereniging? Wilt u
zo nauwkeurig mogelijk beschrijven hoe het
totale percentage is opgebouwd?
e. Welke beperkingen ondervindt eiser naar
uw oordeel in het dagelijks leven, bij de vrije
tijdsbesteding, bij het verrichten van huishou-
delijke werkzaamheden en bij het verrichten
van loonvormende arbeid? Wilt u deze beper-
kingen zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en
zo nodig toelichten ten behoeve van een even-
tueel in te schakelen arbeidsdeskundige?
f. Is sprake van een medische eindtoestand?
Zo nee, verwacht u op uw vakgebied nog een
belangrijke verbetering dan wel een verslechte-
ring ten opzichte van de huidige toestand?
Kunt u aangeven op welke termijn die is te
verwachten en waarvan die eventueel afhanke-
lijk is? Kunt u aangeven welke gevolgen deze
verbetering dan wel verslechtering zal hebben
voor de mate van functieverlies?
4. Slotvraag
Heeft u verder nog opmerkingen die voor een
beoordeling van deze zaak door de rechtbank
van belang zouden kunnen zijn?;
3.8. Op grond van artikel 195 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering dient eiser het
voorschot voor de kosten van het deskundi-
genbericht te voldoen. De einddeclaratie van
de deskundige zal worden gebaseerd op het
daadwerkelijke aantal bestede uren. Bij eind-
vonnis zal worden beslist welke partij de kos-
ten dient te dragen.
3.9. In afwachting van de door partijen te ne-
men conclusies na tussenvonnis wordt iedere
verdere beslissing thans aangehouden. Nu in
deze stand van de procedure nog geen beslis-
sing is genomen over het al dan niet bestaan
van aansprakelijkheid van gedaagde, zal ook
de beslissing over het gevorderde voorschot
op schadevergoeding worden aangehouden.

4. De beslissing
De rechtbank
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verwijst de zaak naar de rol van woensdag
25 maart 2009 om eiser in de gelegenheid te
stellen zich bij conclusie na tussenvonnis uit
te laten als hiervoor aangegeven, waarop ge-
daagde bij antwoordconclusie na tussenvon-
nis kan reageren;
houdt iedere verdere beslissing aan.

NOOT

Inleiding

1. Het ziekenhuis beroept zich in deze zaak ter

onderbouwing van haar verweer op een eenzij-

dig deskundigenrapport dat op haar verzoek

door een neuroloog is opgesteld. De bena-

deelde stelt zich op het standpunt dat er geen

betekenis en geen bewijskracht aan dit partij-

rapport kan worden toegekend, omdat dit rap-

port zonder zijn toestemming is opgesteld en

zijn inzage- en blokkeringsrecht niet zouden zijn

gerespecteerd. In deze annotatie zal ik ingaan

op de vraag of de rechtbank terecht – en op

goede gronden – heeft geoordeeld dat de be-

nadeelde ter zake van dit eenzijdige partijrap-

port geen inzage- en blokkeringsrecht heeft.

Wettelijk kader inzage- en blokkeringsrecht

2. Het inzage- en blokkeringsrecht is geregeld

in art. 7:464 lid 2 onder b BW en is uitsluitend

van toepassing als het handelingen betreft als

omschreven in art. 446 lid 4 BW:

– het moet gaan om handelingen ter beoorde-

ling van de gezondheidstoestand of medische

begeleiding van een persoon;

– verricht in opdracht van een ander dan die

persoon; en

– in verband met de vaststelling van aanspra-

ken of verplichtingen, de toelating tot een ver-

zekering of voorziening, of de beoordeling van

de geschiktheid voor een opleiding of een ar-

beidsverhouding of de uitvoering van bepaalde

werkzaamheden.

Als aan deze (cumulatieve) vereisten is vol-

daan, is het inzage- en blokkeringsrecht van

toepassing. De gedachte achter het inzage- en

blokkeringsrecht is dat de betrokkene de keuze

moet kunnen maken of de (medische) gege-

vens die bij de keuring gegenereerd worden

aan de opdrachtgever van de keuring mogen

worden verstrekt of dat de betrokkene de be-

scherming van zijn persoonlijke levenssfeer

laat prevaleren (en daarmee waarschijnlijk af-

stand doet van de gewenste verzekering, ar-

beidsverhouding, opleiding o.i.d.).

3. Op de toepasselijkheid van het inzagerecht

bestaan geen uitzonderingen: als het handelin-

gen betreft als omschreven in art. 446 lid 4 BW

is het inzagerecht altijd van toepassing (tenzij

de bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer van een ander zich tegen inzage verzet).

Op de toepasselijkheid van het blokkerings-

recht bestaan daarentegen wél uitzonderingen:

in art. 7:464 lid 2 onder b BW is bepaald dat

het blokkeringsrecht niet van toepassing is als

de handelingen worden verricht in verband

met een tot stand gekomen arbeidsverhouding

of burgerrechtelijke verzekering dan wel een

opleiding waartoe betrokkene reeds is toegela-

ten. De reden hiervoor is dat als iemand in het

kader van een lopende arbeidsverhouding of

een opleiding waartoe iemand al is toegelaten

een rapportage van een keuringsarts, die in-

houd dat iemand niet langer geschikt is voor

bepaalde arbeid of een opleiding, zou kunnen

blokkeren, deze persoon gewoon zou kunnen

blijven doorwerken of de opleiding zou kunnen

vervolgen. Daarmee zou hij een gevaar voor

zichzelf of derden op kunnen leveren. In het

geval van een burgerrechtelijke verzekering

geldt dat een blokkeringsrecht gedurende de

looptijd van zo’n verzekering de uitvoering van

de verzekeringsovereenkomst in de weg zou

staan. De tekst van art. 7:464 lid 2 onder b BW

lijkt te veronderstellen dat het blokkeringsrecht

in alle andere gevallen (waarin is voldaan aan

voornoemde criteria) wel van toepassing is,

maar die veronderstelling is onjuist.

4. Er bestaan meer uitzonderingen op de toe-

passelijkheid van het blokkeringsrecht. Deze

uitzonderingen zijn echter tamelijk onduidelijk

en wellicht ook niet uitputtend. Allereerst blijkt

uit de toelichtende Kamerstukken dat het blok-

keringsrecht ook niet van toepassing is als het

handelingen betreft die worden uitgevoerd in

zogenaamde ‘‘justitie-situaties’’ (in verband

met vrijheidsontneming, justitiële observatie en

rapportage en opsporing van strafbare feiten)

en evenmin als het handelingen betreft in het

kader van uitvoering van wettelijke voorschrif-

ten op het gebied van sociale zekerheid en so-

ciale voorzieningen, arbeidsomstandigheden,

pensioenregelingen en collectieve arbeidsover-

eenkomsten. Daarnaast heeft de Centraal

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vorig

jaar nog een uitzondering op de toepasselijk-
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heid van het blokkeringsrecht toegevoegd: de

rijbewijskeuring als bedoeld in art. 131 lid 1

Wegenverkeerswet 1994.1 In de literatuur is

deze uitspraak kritisch ontvangen en is de

vraag opgeworpen of de uitzonderingsregels

op het blokkeringsrecht zich niet zouden moe-

ten beperken tot uitzonderingen op grond van

de wet.2

HR: blokkeringsrecht wél van toepassing in let-

selschadezaken

5. De Hoge Raad heeft expliciet uitgemaakt dat

het blokkeringsrecht wél van toepassing is op

expertises in het kader van letselschadezaken.

Daarbij is niet van belang of het gaat om een

expertise in opdracht van de rechter of een

buitengerechtelijke expertise in opdracht van

beide partijen.3 De uitzondering dat het blokke-

ringsrecht niet van toepassing is op lopende

burgerrechtelijke verzekeringen gaat in het ge-

val van aansprakelijkheidsverzekeringen niet

op. Onder een burgerrechtelijke verzekering

worden volgens de Hoge Raad slechts verzeke-

ringen begrepen waarbij sprake is van een

contractuele relatie tussen keurling en verzeke-

raar – zoals bijvoorbeeld bij een ongevallenver-

zekering of een particuliere arbeidsongeschikt-

heidsverzekering – en daar is bij een aanspra-

kelijkheidsverzekering geen sprake van. Een

andere uitleg zou tot onaanvaardbaar gevolg

hebben dat de benadeelde tegenover de aan-

sprakelijkheidsverzekeraar geen beroep zou

toekomen op het inzage- en blokkeringsrecht,

maar tegenover die aansprakelijke persoon zelf

wel.

Afwijkend oordeel Rb. Rotterdam

6. De Rechtbank Rotterdam oordeelt in de on-

derhavige letselschadezaak echter dat het in-

zage- en blokkeringsrecht nı́et van toepassing

is. De rechtbank volgt het standpunt van het

ziekenhuis dat het rapport van de neuroloog

geen keuring betreft maar een dossieronder-

zoek, dat is te beschouwen als het standpunt

van de medisch adviseur van het ziekenhuis als

procespartij. Daarbij is uitsluitend sprake van

een partijrapport op basis van reeds voor han-

den zijnde stukken, zonder aanvullend onder-

zoek van de benadeelde, zodat volgens de

rechtbank niet valt in te zien dat de privacy van

de benadeelde in het geding is. Om die rede-

nen kan de partijrapportage van de neuroloog

niet op een lijn worden gesteld met een keu-

ring ter zake waarvan de benadeelde wel een

inzage- en blokkeringsrecht toe zou komen.

Mijns inziens valt er het nodige af te dingen op

deze redenatie en heeft de rechtbank de bena-

deelde zijn inzage- en blokkeringsrecht ten on-

rechte, althans op onjuiste gronden, ontzegd.

Afwijzing inzage- en blokkeringsrecht op on-

juiste gronden

7. De rapportage van de neuroloog betreft een

handeling als omschreven in art. 7:446 lid 4

BW: (i) de neuroloog heeft de gezondheidstoe-

stand van de benadeelde beoordeeld – daar

wordt althans vooralsnog van uitgegaan (zie

nader onder punt 13) – (ii) in opdracht van een

ander dan de benadeelde, namelijk het zieken-

huis, en (iii) in verband met de vaststelling van

een aanspraak van de benadeelde ten opzichte

van het ziekenhuis. Het inzage- en blokkerings-

recht zijn derhalve – behoudens de aanwezig-

heid van een uitzonderingsgrond – van toepas-

sing. De rechtbank besteedt echter in het ge-

heel geen aandacht aan de wettelijke vereisten

die aan de toepasselijkheid van het inzage- en

blokkeringsrecht worden gesteld.

8. De rechtbank maakt bovendien ook geen

onderscheid tussen de toepasselijkheid van het

inzagerecht en de toepasselijkheid van het

blokkeringsrecht en lijkt deze rechten als één

geheel te beschouwen. Het inzagerecht en het

blokkeringsrecht zijn echter twee afzonderlijke

rechten waarvan de toepasselijkheid afzonder-

lijk moet worden beoordeeld. Als het een han-

deling betreft als omschreven in art. 446 lid 4

BW heeft de betrokkene altijd recht op inzage

in de rapportage.4 Het oordeel van de recht-

bank dat de benadeelde in deze zaak geen in-

zagerecht toe zou komen is derhalve – zonder

nadere motivering – niet goed te begrijpen. Op

de toepasselijkheid van het blokkeringsrecht

bestaat wel een aantal uitzonderingen. In deze

– hiervoor besproken – uitzonderingsgevallen

kan de betrokkene geen aanspraak maken op
1. CTG 30 oktober 2008, 2007/326.
2. Annotatie W.R. Kastelein bij CTG 30 oktober 2008,

TvGr 2009/13.
3. HR 26 maart 2004, RvdW 2004/54 en HR 12 augus-

tus 2005, RvdW 2005/90.
4. Dit inzagerecht kan eveneens op art. 7:456 BW en

art. 35 WBP worden gebaseerd.
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een blokkeringsrecht, maar behoudt hij wel zijn

recht op inzage. In het onderhavige geval doet

zich echter geen in de wet of in de toelichtende

Kamerstukken erkende uitzonderingssituatie

voor. Ook het oordeel van de rechtbank dat de

benadeelde geen blokkeringsrecht toekomt is

zonder nadere motivering onduidelijk.

9. Een verschil met de in punt 5 genoemde uit-

spraken van de Hoge Raad in letselschadeza-

ken is dat het in het onderhavige geval niet

gaat om een onafhankelijke expertise in op-

dracht van beide partijen, maar om een eenzij-

dige expertise in opdracht van het ziekenhuis.

Dit verschil lijkt voor de rechtbank een belang-

rijke reden te zijn geweest om te oordelen dat

het inzage- en blokkeringsrecht niet van toe-

passing is. Het is echter de vraag of dit verschil

rechtvaardigt dat de benadeelde geen beroep

kan doen op het inzage- en blokkeringsrecht

10. Anders dan een onafhankelijke deskundi-

genrapportage, is de onderhavige rapportage

van de neuroloog volgens de rechtbank als

‘‘een standpunt van de medisch adviseur van

de gedaagde als procespartij’’ te beschouwen.

Deze omschrijving schept mijns inziens een

onjuist beeld van de rol en positie van de me-

disch adviseur in letselschadezaken en de in-

houd van zijn werkzaamheden. Iedere arts

– dus ook de neuroloog in kwestie – is op

grond van art. I.4 Gedragsregels voor artsen

verplicht tot onafhankelijkheid.5 Het Centraal

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft

bovendien onlangs geoordeeld dat aan partij-

rapportages van medisch adviseurs dezelfde

eisen moeten worden gesteld als aan rapporta-

ges van onafhankelijke deskundigen.6 Daar-

naast is nog recenter door het Regionaal

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Am-

sterdam een uitspraak gedaan waarin ten aan-

zien van de rol en positie van de medisch advi-

seur is overwogen dat een medisch adviseur in

de eerste plaats arts is en daarnaast medisch

adviseur, en geen regisseur, pleitbezorger of

belangenbehartiger van de wederpartij.7 Partij-

rapportages zullen dus – idealiter – inhoudelijk

weinig verschillen van onafhankelijke deskun-

digenrapportages. Het enkele feit dat het in het

onderhavige geval om een partijrapportage

gaat brengt mijns inziens dan ook niet zonder

meer mee dat de benadeelde geen aanspraak

kan maken op zijn wettelijke blokkeringsrecht.

11. Een andere belangrijke reden voor het oor-

deel dat het inzage- en blokkeringsrecht niet

van toepassing is, is volgens de rechtbank dat

de privacy van de benadeelde niet in het ge-

ding zou zijn. De neuroloog heeft gerappor-

teerd op basis van medische stukken waarvan

de inhoud blijkbaar al bekend was bij (de ver-

zekeraar van) het ziekenhuis en zonder dat een

onderzoek van de benadeelde zelf heeft plaats-

gevonden.8 Dit wil echter niet per definitie zeg-

gen dat de privacy van de benadeelde niet in

het geding zou kunnen zijn. Het is op zich

denkbaar dat een deskundige op basis van een

dossieronderzoek bevindingen doet of conclu-

sies trekt die een benadeelde – om privacyre-

denen – liever voor zichzelf zou willen houden.

Door hem zijn blokkeringsrecht te onthouden,

is de benadeelde niet in staat deze keuze te

maken.

12. Een interessante vraag is overigens of het

oordeel van de rechtbank anders zou hebben

geluid als de neuroloog een partijrapport zou

hebben uitgebracht op basis van medische in-

formatie die (nog) niet bekend was aan het zie-

kenhuis, maar uitsluitend aan de medisch advi-

seur (in dit geval de neuroloog) van het zieken-

huis. In de praktijk komt het immers regelmatig

voor dat de benadeelde zijn medische informa-

tie uitsluitend ter beschikking stelt aan de me-

disch adviseur van zijn wederpartij – deze heeft

immers een geheimhoudingsplicht – en niet

aan de wederpartij zelf. In dat geval staat bui-

ten kijf dat de privacy van de benadeelde in het

geding is, maar gaat het nog wel steeds ‘‘uit-

sluitend’’ om een partijrapportage op basis van

een dossieronderzoek. Zou de benadeelde in

dat geval wél een blokkeringsrecht hebben ge-

had?

13. Overigens kan om een andere reden wel

worden betwijfeld of het inzage- en blokke-

ringsrecht op grond van art. 7:464 lid 2 onder b

BW in deze zaak wel van toepassing is. Het in-

5. Voor medisch adviseurs die lid zijn van de GAV is
deze verplichting eveneens neergelegd in art. 1 Be-
roepscode GAV.

6. CTG 24 februari 2009, 2007/376 en 2007/368.
7. RTG Amsterdam 26 mei 2009, 08/030 en RTG Am-

sterdam 26 mei 2009, 08/028.

8. Overigens is het onderscheid tussen een keuring die
(mede) plaatsvindt op grond van een onderzoek van
de benadeelde of uitsluitend op basis van dossier-
onderzoek niet van belang voor de vraag of het blok-
keringsrecht van toepassing is.
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zage- en blokkeringsrecht is immers slechts

aan de orde bij handelingen die zien op de be-

oordeling van de gezondheidstoestand van de

benadeelde. De onderhavige kwestie betreft

echter een medische aansprakelijkheidskwestie

en de rapportage van de neuroloog lijkt uitslui-

tend betrekking te hebben gehad op de beoor-

deling van de handelwijze van de behande-

lende neuroloog en radiologe. Daarom zou

men kunnen zeggen dat geen sprake is van

een beoordeling van de gezondheidstoestand

van de benadeelde en om die reden zou het

heel goed zo kunnen zijn dat de rechtbank te-

recht – maar op onjuiste gronden – heeft ge-

oordeeld dat het blokkeringsrecht hier niet van

toepassing is. Hierbij merk ik op dat soms bui-

ten twijfel staat dat in deskundigenrapportages

waarin het medisch handelen van een vakge-

noot wordt beoordeeld, wel degelijk tevens de

gezondheidstoestand van de benadeelde wordt

beoordeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als de

deskundige ook is gevraagd het causaal ver-

band tussen het medisch handelen en het ge-

stelde letsel te beoordelen. In de literatuur is

ervoor gepleit het blokkeringsrecht in die situa-

ties te beperken tot dat deel van de beoorde-

ling dat de gezondheidstoestand van de bena-

deelde betreft.

Conclusie

14. Ik concludeer dat een benadeelde in een

letselschadezaak op grond van de letterlijke

tekst van art. 7:464 lid 2 onder b BW ook ten

aanzien van adviezen van de medisch adviseur

van zijn wederpartij een inzage- en blokke-

ringsrecht toekomt. Dit is slechts anders als het

advies van de medisch adviseur niet ziet op de

beoordeling van de gezondheidstoestand van

de benadeelde, maar op het beoordelen van

het medisch handelen van een vakgenoot in

het kader van een medische aansprakelijk-

heidszaak. Daarmee zeg ik nog niet dat het ook

wenselijk zou zijn dat een benadeelde de medi-

sche adviezen van zijn wederpartij te allen tijde

zou kunnen inzien en blokkeren. Ik kan me

voorstellen dat het beginsel van ‘‘equality of

arms’’ hieraan in de weg zou kunnen staan. De

medische advisering door medisch adviseurs

aan partijen heeft immers vaak de functie van

intern beraad. Een inzage- en blokkeringsrecht

voor een benadeelde ten aanzien van adviezen

van de medisch adviseur van zijn wederpartij,

zou dit interne beraad aan de zijde van de we-

derpartij aanzienlijk kunnen verstoren, terwijl

de benadeelde zich zelf wel ‘‘ongestoord’’ kan

laten voorlichten. Het is echter de vraag of dit

belang van ‘‘equality of arms’’ zwaar genoeg

zou kunnen wegen om een wettelijk patiënten-

recht als het inzage- en blokkeringsrecht buiten

werking te stellen.

15. Overigens kan het praktische nut van een

blokkeringsrecht in letselschadezaken voor de

benadeelde ten aanzien van medische adviezen

van zijn wederpartij ernstig worden betwijfeld.

Blokkering van dergelijke medische adviezen

maakt beoordeling van de (omvang van) de

letselschadevordering van de benadeelde voor

de wederpartij – veelal een verzekeraar – im-

mers onmogelijk en zal dus waarschijnlijk lei-

den tot afwijzing van (een deel van) de vorde-

ring door de wederpartij (en in een later sta-

dium eventueel ook door de rechter).

mr. A. Wilken

onderzoeker aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam
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Rechtbank ’s-Gravenhage

29 juli 2009, nr. 323852/HA ZA 08-3687, LJN

BJ4468

(mr. Schippers)

Overheidsaansprakelijkheid. Paspoort. Scha-

debegroting. Immateriële schade. Eigen

schuld.

[BW art. 6:162; WvSv art. 94; WvSr art. 231]

Eiser is op Schiphol aangehouden door de Konink-

lijke Marechaussee, omdat hij werd verdacht van

het opzettelijk gebruik maken van een niet op naam

gesteld reisdocument. Vervolgens is het Neder-

lands paspoort waarmee eiser reisde in beslag ge-

nomen. De Rechtbank Haarlem heeft eiser vrijge-

sproken en de teruggave van het paspoort gelast.

In deze procedure vordert eiser schadevergoeding
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