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OVERIGE RECHTSPRAAK

BEDRIJFS
AANSPRAKElIJKHEID

Rechtbank 's-Grauenbage 27
maart 1996
rolnrs. 90/6347, 94/0956, 94/1163
Inzake: 1. Weduwe GJ. Nijssen
B. V/Hoogheemraadschap van
Rijnland
2. Campina Melkunie B. V/Hoog
heemraadschap van Rijnland
3. B.V. Transportonderneming
Zijderlaan/Hoogheemraadschap
van Rijnland

Casus

In de nacht van 16 op 17 januari
1989 is in een loods van weduwe
G.J. Nijssen B.V. brand uitgebro
ken. Een deel van deze loods was
verhuurd aan B.V.Transportonder
neming Zijderlaan en de rest aan
zaagselhandel Firma j.C, Gorter.
Zijderlaan gebruikte de'loods voor
de opslag van magere melkpoeder.
Deze melkpoeder was eigendom
van (de rechtsvoorgangster van)
Campina en ter zake was een over
eenkomst afgesloten. De brand is
uitgebroken in het deel van de
loods dat in gebruik was bij Gorter.
Vervolgens is de brand overgesla
gen naar het deel van de loods dat
in gebruik was bij Zijderlaan. De
oorzaak van de brand is onbekend
gebleven. Als gevolg van de blus
werkzaamheden door de brand
weer is bluswater, vermengd met
schuim en melkpoeder, in het op
pervlaktewater terecht gekomen.
Ter bestrijding van deze verontrei
niging en de daarmee gepaard
gaande vissterfte heeft het Hoog
heemraadschap het oppervlakte
water in de Haarlemmermeerpol
der en in de boezem van Rijnland
doorgespoeld.
De daaraan verbonden kosten be
droegen f 48.410,-. Het Hoog
heemraadschap heeft op 9 april.
1990 een dwangbevel ter zake uit
gevaardigd aan Nijssen. Op 10 ja
nuari 1994 zijn dwangbevelen uit
gevaardigd aan Campina en
Zijderlaan. Zowel Nijssen als Cam-
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pina en Zijderlaan zijn daartegen in
verzet gekomen.

Vonnis

De Rechtbank overweegt onder 4.3
en 4.4:

'4.3 Gelet op alle feiten en omstandigheden

is de rechtbank van oordeel dat de door het

Hoogheemraadschap gemaakte kosten

voor het doorspoelen van het oppervlakte

water in de Haarlemrnermeerpolder en in

de boezem van Rijnland,redelijkerwijzeniet

ten laste van Nijssen,Campina en Zijderlaan

behoren te komen. Hierbij acht de recht

bank met name van belang dat de veront

reiniging van het oppervlaktewater door de

bluswerkzaamheden van de brandweer niet

het gevolg is van enig onzorgvuldig hande

len van de zijde van Nijssen, Campina of

Zijderlaan. Hun kan noch ten aanzien van

het ontstaan van de brand noch ten aanzien

van het verloop van de bluswerkzaamhe

den enig verwijt worden gemaakt. Als niet

weersproken staat vast dat bijde opslag van

het melkpoeder in de loods alle betreffende

overheidsvoorschriften in acht zijn geno

men. Tevens staat als niet weersproken vast

dat het nemen van preventieve maatregelen

om schade zoals die zich hier heeft voorge

daan te voorkomen, bestaande uit het tref

fen van voorzieningen voor de opvang van

bluswater, niet verplicht zijn en evenmin

gebruikelijk. Gelet op de ingrijpendheid van

dergelijke maatregelen en de daaraan ver

bonden kosten is de rechtbank van oordeel

dat deze ook niet in redelijkheid van Nijs

sen, Campina of Zijderlaan geëist kunnen

worden. In dit verband verdient opmerking

dat melkpoeder een voor menselijke con

sumptie geschikte stof is die op zich niet

schadelijk is. Nu bovendien moet worden

geoordeeld dat het doorspoelen van het

oppervlaktewater met name is uitgevoerd

ter wille van het milieu, en derhalve het

algemene belang, acht de rechtbank Nijs

sen, Campina en Zijderlaan niet aansprake

lijk voor de door het Hoogheemraadschap

gemaakte kosten.

4.4 Het beroep van het Hoogheemraad

schap op het arrest van het hof Den Haag

van 10 april 1987,NJ 1988/480,gaat niet op

nu het hof - anders dan de rechtbank thans

- in die zaak van oordeel was dat Brink/Mo

lijn- eigenares van (schadelijke) verfstoffen

en tevens huurster van de hal waar die

stoffen waren opgeslagen - een verwijt kon
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worden gemaakt dat zij geen maatregelen

had getroffen om te voorkomen dat de door

haar opgeslagen stoffen bij een calamiteit

als aan de orde in het oppervlaktewater

zouden komen.'

Vervolgens verklaart de Rechtbank
het verzet tegen alle drie dwangbe
velen gegrond en wijst de vorderin
gen toe. Het belang van dit vonnis
ligt daarin dat volgens de Rechtbank
de kosten van het reinigen van door
bluswater verontreinigd oppervlak
tewater niet zonder meer door mid
del van een bestuursdwangaan
schrijving (en het daarmee gepaard
gaande kostenverhaal) verhaald
kunnen worden. Van belang is of
sprake is van verwijtbaarheid.

Wellicht zal hoger beroep worden
ingesteld van dit vonnis, maar dat
was bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niet bekend. De zaak
wordt vervolgd.

P.Da.

BEROEPS
AANSPRAKELIJKHEID

Medische fout
Onzeker causaal verband
Geen omkering van bewijslast
Toepassing doctrine van het
verlies van een kans

Rechtbank Amsterdam 15 decem
ber 1993
Rolnummer H 90.2916
HofAmsterdam 4januari 1996
Rolnummer307/94
Inzake: Wever/De Kraker c.s.

Op de middag en avond van 2 juni
1986 vervoegde Wever zich met
haar dochter Ruth, een baby van 3
weken, bij het Emma kinderzieken
huis te Amsterdam. Ruth vertoonde
symptomen die in elk geval bij het
tweede bezoek in de avond hadden
moeten leiden tot de diagnose van
een door een vitamine K-deficiëntie
ontstane hersenbloeding, aldus eer
der het Centraal Medisch Tuchtcol
lege, welk oordeel in de onderhavi
ge procedure door gedaagden niet
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werd betwist. In plaats daarvan
werd Wever naar huis gestuurd met
een afspraak voor de volgende och
tend, bij welk bezoek de hersen
bloeding alsnog werd gediagno
seerd. Na overplaatsing naar de
intenstoe care afdeling voor kinde
ren in het AMCwerd Ruth tegen die
avond geopereerd, waarbij 400 cc
bloed uit haar hoofd werd verwij
derd. Wever vorderde namens haar
dochter schadevergoeding wegens
de door de hersenbloeding ontstane
hersenbeschadiging, die had geleid
tot blijvende afwijkingen. De ge
daagden betwistten deze vordering
met het verweer dat niet was aange
toond dat de schade het gevolg was
van de vertraging in medische be
handeling, en dat ook bij een vroe
gere diagnosestelling restverschijn
selen zouden zijn overgebleven.
Wever stelde dat het aan de gedaag
den was om de afwezigheid van
causaal verband te bewijzen. De
Rechtbank volgde haar daarin niet
en refereerde zich aan het deskun
digenbericht. Daarin werd de kans
dat ook bij een vroegere diagnose
stelling restverschijnselen zouden
zijn overgebleven 'buitengewoon
groot' geacht. En de kans dat ten
minste een significante verminde
ring van de restverschijnselen zou
zijn bewerkstelligd was volgens de
deskundigen 'niet groot'. Op grond
daarvan oordeelde de Rechtbank:

'De door gedaagden gemaakte kunstfout

heeft de kans op een voor Ruth beter

resultaat bij adequaat medisch handelen

verloren doen gaan. Dat deze kans nihil of

verwaarloosbaar klein was, hebben de des

kundigen niet vastgesteld en gedaagden

niet aangevoerd. De rechtbank volgt Wever

niet in haar stelling dat ook de kans op

resdoos herstel verloren is gegaan. Voor die

conclusie biedt het deskundigenrapport

geen grond C..). Dit alles in aanmerking

nemende, begroot de rechtbank de schade,

bestaande in de verloren kans op een voor

Ruth beter behandelingsresultaat, op 25%.

Tot dit percentage zijn gedaagden aanspra

kelijk voor de door de hersenbloeding bij

Ruth veroorzaakte schade.'

Wever ging met een vijftal grieven in
hoger beroep bij het Hof, dat het
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vonnis bekrachtigde. GriefIII richtte
zich tegen het oordeel van de Recht
bank dat niet een kans op restloos
herstel verloren was gegaan, en
grief IV richtte zich tegen de weige
ring van de Rechtbank om de ge
daagden te belasten met het bewijs
van de afwezigheid van causaal ver
band. Beide grieven werden door
het Hof aldus afgedaan:

'De kans op restloos herstel kan niet met

100% zekerheid uitgesloten worden. De

deskundigen menen evenwel C..l dat de

kans buitengewoon groot is, dat ook bij een

vroegere diagnosestelling restverschijnse

len zouden zijn overgebleven. Het hof

neemt dit oordeel van de deskundigen over.

Daaruit volgt, dat de kans op restloos herstel

verwaarloosbaar klein moet worden geacht,

zodat voor het geven van een bewijsop

dracht op dit punt geen plaats is.'

Ook de vijfde grief, die zich richtte
tegen de vaststelling door de Recht
bank van het percentage van de
aansprakelijkheid van gedaagden,
werd door het Hof verworpen:

'Het hof is van oordeel dat de rechtbank

terecht en op goede gronden dit percentage

heeft vastgesteld op 25. Dit - afgeronde 

percentage is - alle omstandigheden in

aanmerking genomen - een juiste schat

ting.'

Commentaar

1. Met deze Salomons-beslissing is
de Amsterdamse Rechtbank een
voor het Nederlandse recht geheel
nieuwe weg ingeslagen voor de be
rechting van geschillen waarbij on
zeker is of causaal verband bestaat
tussen een medische fout en de bij
de benadeelde ingetreden schade.
Zij is potentieel van verstrekkende
betekenis. Bij medische fouten - en
in het algemeen bij gezondheids
schade - is verhoudingsgewijs vaak
sprake van onzeker causaal ver
band. In Frankrijk weet menigeen
zich de eerste uitspraak nog te her
inneren - van de Cour d 'appel de
Grenoble uit 1962 - die het startpunt
vormde voor een omvangrijke juris
prudentie waarin schadevergoeding
wordt toegekend voor het verlies
van genezings- en overlevingskan-
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sen door medische fouten. Ook in
ons land zou deze proportionele be
nadering zich weleens als een inkt
vlek kunnen uitbreiden. De essentie
van de doctrine van het verlies van
een kans is het uitgangspunt dat
veel kansen een waarde hebben die
op geld waardeerbaar is. Het verlies
van zo'n kans vormt dan een vermo
gensschade, en die moet worden
vergoed. Per saldo maakt men zo
een gedachtensprong van de ene
schade naar de andere. Men laat de
vraag naar het causaal verband met
de 'definitieve schade' (hier: de rest
verschijnselen die bij Ruth zijn over
gebleven) voor wat zij is, en richt
zich op de 'kansschade' (hier: de
verloren kans op een beter behan
delingsresultaat), Het causaal ver
band met deze schade staat wél vast.
2. De beslissing van Rechtbank en
Hof is des te opmerkelijker als men
bedenkt dat de betekenis van het
leerstuk van het verlies van een
kans in Nederland tot dusver uiterst
beperkt is gebleven. Wel worden
kansen geregeld in aanmerking ge
nomen bij de begroting van schade
met een onzekere omvang. Zo ge
schiedt de begroting bij voorbaat
van toekomstige schade 'na afwe
ging van goede en kwade kansen'
zoals art. 6:105 het uitdrukt. Maar
hierbij gaat het om kansen die
slechts van invloed zijn op de om
vang van een in beginsel vaststaan
de schade. Ook in de alles-of-niets
benadering moet dan schade
worden vergoed, de vraag is alleen
hoeveel. Dit in tegenstelling tot het
geval waarin het verlies van een
kans de enige schadepost vormt
waarvoor vergoeding wordt gevor
derd. Nederlandse uitspraken waar
in dit met succes gebeurt zijn tot
dusver op de vingers van één hand
te tellen. Het klassieke voorbeeld is
een vonnis uit 1942.1 De benadeel
de was door een fout van zijn advo
caat niet-ontvankelijk verklaard en
sprak hem aan voor de schade. De
afloop die de procedure zonder de
fout zou hebben gehad was onbe
kend. De Rechtbank stelde de om
vang van de verloren proceskans op
50% en wees de helft van het gevor
derde bedrag als schadevergoeding
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toe. In het arrest Heeseh/Reijs uit
1981 had de Rechtbank schadever
goeding toegekend voor het verlies
van een kans op het afsluiten van
een gunstige overeenkomst. Het
oordeel dat daarop een reële kans
had bestaan was van feitelijke aard,
aldus de Hoge Raad, en kon niet
met succes in cassatie worden aan
gevochten.'
3. In de literatuur wordt het principe
van het verlies van een kans in de
regel positief beoordeeld, al wordt
toepassing ervan wel getypeerd als
een uitzondering' Op het terrein
van de medische fouten bestaan
duidelijk uiteenlopende opvattin
gen. Anders dan in het buitenland
echter, is men (nog) niet recht
streeks met elkaar in discussie. Som
mige schrijvers zijn voorstander van
toepassing van het kansleerstuk,~
anderen bepleiten een aansluiting
bij de omkering van de bewijslast
met betrekking tot het causaal ver
band bij de schending van verkeers
en veiligheidsnormen." Ook voor
dat laatste bestaan in de rechtspraak
de nodige aanknopingspunten. Zo
besliste het Amsterdamse Hof in een
eerder geval van te late diagnose dat
het op de weg van de gedaagde lag
om te bewijzen dat de schade ook
zou zijn ingetreden wanneer aan
stonds de juiste diagnose was ge
steld en de nodige maatregelen wa
ren genomen. De kans op herstel bij
tijdige diagnose en behandeling
werd hier evenwel 'groot' geacht,"
In een beslissing van vergelijkbare
strekking werd de aansprakelijk
heid voor een gebitsbeschadiging
onder meer gebaseerd op de over
weging dat de kans op gebitsbe
schadiging zónder fout zeer gering
was (37:5387 = ca. 1:145).7 In een
ander geval luidde het oordeel dat
'met een redelijke mate van waar
schijnlijkheid' causaal verband be
stond."
4. Ook rechtsvergelijkend bezien le
vert de vergoeding van genezings
en overlevingskansen een wisse
lend beeld op. Het principe van het
verlies van een kans als zodanig
wordt vrij algemeen aanvaard. Zo is
er in de Unidroit Principlesfor Inter
national Commercial Contracts een
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bepaling aan gewijd." Het toepas
singsgebied van het kansleerstuk
loopt echter zeer uiteen, met name
wat betreft het terrein van de medi
sche fouten. In Frankrijk vindt het
leerstuk van la perte d'une chance
op ruime schaal toepassing.i" Een
eerste uitspraak van de Cour de Cas

sation stamt uit 1889 en betrof het
verlies van een kans om een proces
te winnen.i! Sindsdien heeft de
rechtspraak het principe toegepast
in een grote variëteit van situaties,
waaronder het verlies van gene
zings- en overlevingskansen door
patiënten die het slachtoffer zijn van
medische fouten. Ook in België
wordt het kansleerstuk veelvuldig
toegepast, sinds een principe-arrest
van het Hof van Cassatie uit 1984
eveneens bij medische fouten.V In
de landen van de Common Law lig
gen de wortels van het leerstuk van
loss of a chance in het contracten
recht. In 1911 deed de Engelse rech
ter een principe-uitspraak over het
verlies van een kans om een compe
titie te winnen.P Sindsdien is het
kansleerstuk toegepast in zeer uit
eenlopende situaties, maar schade
vergoeding voor het verlies van ge
nezingskansen werd in 1987 door
het House ofLords afgewezen, met
als gevolg dat de benadeelde met
lege handen bleef staan." Anders
dan in de 'traditionele' toepassings
gevallen zou het hier niet gaan om
een kwestie van schadeberekening,
maar om een vraag van causaal ver
band waarover de rechter de knoop
moet doorhakken. Ook in de Franse
literatuur is van meet af aan een
soortgelijke kritiek geleverd op de
vergoeding van genezings- en over
levingskansen. Om dezelfde rede
nen heeft ook het Supreme Court of
Canada in een principe-uitspraak
uit 1991 de toepassing van de doc
trine van het verlies van een kans op
het terrein van de medische fouten
afgewezen. IS Opvallend genoeg is

in de Verenigde Staten het kansleer
stuk recentelijk juist op het terrein
van de medical malpractice in een
stroomversnelling gekomen.i" Om
de slachtoffers van medische fouten
niet in de kou te laten staan gaven
sommige gerechten ook bij (statisti-
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sche) veroorzakingswaarschijnlijk
heden lager dan 50% de jury de
ruimte om een volledige schadever
goeding toe te kennen. Dat bleek al
snel niet vol te houden omdat bena
deelden het met steeds lagere waar
schijnlijkheden gingen proberen.
Het keerpunt werd ingeluid door
een veelbesproken geval waarin
een statistische kans was verloren
van 14% om nog tenminste vijf jaar
te blijven Ieven." Sindsdien wordt
in een groeiend aantal beslissingen
de schadevergoedingsplicht expli
ciet beperkt tot de waarde van de
verloren genezingskans." Weer
heel anders is de situatie in Duits
land, waar het verlies van een kans
eigenlijk alleen voor vergoeding in
aanmerking komt in de context van
gederfde toekomstige inkomsten.
Een mogelijke verklaring is de dog
matische grondslag van het Duitse
buitencontractuele aansprakelijk
heidsrecht, dat niet is gebaseerd op
een algemene norm zoals de artike
len 6:162 BW en 1382-1383 Cc, maar
vertrekt vanuit een catalogus van
beschermde rechtsgoederen. Dat
maakt het noodzakelijk om kansen
aan te merken als een zelfstandig
beschermd rechtsgoed, vooraleer
hun verlies voor vergoeding in aan
merking kan komen.'? Bij medische
fouten heerst dan ook het Alles
oder-Nicbts-Prinaip. Wanneer spra
ke is van een 'grobë Bebandlungs
fehler wordt de bewijslast omge
keerd, bij minder ernstige kunstfou
ten blijft de benadeelde met lege
handen staan. In de literatuur wordt
deze aanpak wel bekritiseerd, en
gepleit voor de aanvaarding van het
leerstuk van het verlies van een
kans. 2oIn Oostenrijk en Zwitserland
heeft de rechter zich inmiddels al
wél bereid getoond tot het toeken
nen van proportionele schadever
goedingen bij medische fouten.juri
diseh-technisch wordt daarbij een
andere weg bewandeld dan het
kansleerstuk, namelijk de toepas
sing van de principes van alternatie
ve veroorzaking en 'eigen schuld';"
respectievelijk een combinatie van
bewijslastverlichting en matiging.f
5. Zoals de hier besproken beslis
sing van Rechtbank en Hof laat zien,
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loopt de aanpak van het probleem
van onzeker causaal verband door
middel van bewijslastomkering
vroeg of laat dood op zeer lage ver
oorzakingswaarschijnlijkheden.
Omdat op voorhand vaststond dat
nader tegenbewijs onmogelijk kon
worden geleverd, zou omkering
van de bewijslast onherroepelijk
hebben geleid tot volledige aan
sprakelijkheid van gedaagden voor
alle restverschijnselen, ondanks dat
de kans op restloos herstel zonder
fout buitengewoon klein was. We
ver's beroep op bewijslastomkering
werd daarom verworpen. Maar net
zoals eerder hun Amerikaanse col
lega's moesten de Amsterdamse
rechters nu kleur bekennen: vast
houden aan het alles-of-niets zou de
benadeelde volledig met lege han
den laten staan, ondanks dat ge
daagden wel degelijk een kunstfout
hadden gemaakt die mogelijk in be
paalde mate causaal was voor de
schade. Het enige alternatief was
het toekennen van een proportione
le .schadeloosstelling. Dat zij de
moed hadden daarvoor te kiezen is
toe te juichen want een proportio
nele benadering is in dit type geval
len de meest rechtvaardige oplos
sing. Juridisch-technisch gezien
staan daarvoor verschillende wegen
open, die gemeen hebben dat de
grootte van de kans dat de definitie
ve schade door de fout werd veroor
zaakt fungeert als (belangrijkste)
maatstaf voor de omvang van de
schadeloosstelling. Toepassing van
de doctrine van het verlies van een
kans is er hier maar één van, zij het
internationaal gezien de meest be
wandelde.
6. Ook naar Nederlands recht is
deze weg goed begaanbaar. De be
zwaren uit de Franse literatuur kun
nen alle worden weerlegd, evenals
hun Engelse en Canadese varianten.
Of bij het verlies van een kans een
vraag van schadeberekening op de
voorgrond treedt, of een van cau
saal verband, wordt uitsluitend be
paald door de gekozen invalshoek,
hetgeen meteen verklaart waarom
de discussies hierover in het buiten
land gebukt gaan onder een hoog
welles/nietes-gehalte.f Dogmatisch
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getinte obstakels zoals in het Duitse
recht bestaan evenmin. Naar Neder
lands recht lijkt de kernvraag of het
verlies van een gezondheidskans,
zoals de kans op een beter behan
delingsresultaat, kan worden aange
merkt als een vergoedbare vermo
gensschade in de zin van artikel 6:95
BW. Dat lijkt zonder meer het geval,
al doet dit wel een iets groter beroep
op het voorstellingsvermogen dan
bij kansen die rechtstreeks betrek
king hebben op overdraagbare ver
mogensbestanddelen. Onder om
standigheden kan men het verlies
van gezondheidskansen ook aan
merken als een immateriële schade
maar dan zit men met de beperkin
gen die artikel 6:106 aan de vergoe
ding daarvan stelt.
7. Dat kansen een zelfstandige
waarde kunnen hebben in feitelijk
economische zin is evident. Sommi
ge kansen hebben zelfs een objec
tieve marktwaarde, zoals opties op
aandelen en valuta's, en loten in een
loterij. Andere hebben betrekking
op overdraagbare vermogensbe
standdelen, en zijn dan van invloed
op de verkeerswaarde daarvan. Nu
zijn gezondheidskansen niet over
draagbaar, gezondheid als zodanig
is dat evenmin, en het verband met
vermogensschade zoals kosten van
herstel en derving van inkomsten is
indirect. Een referentie aan de ver
keerswaarde van gezondheidskan
sen lijkt clanook niet goed mogelijk.
Maar daaruit volgt nog niet dat hen
geen zelfstandige economische
waarde kan worden toegedacht. Be
ziet men de inspanningen die in de
samenleving worden geleverd met
het oog op de verwerving, het be
houd, of het benutten van gezond
heidskansen, dan lijken dit soort
kansen eerder van onschatbare
waarde. De vele miljoenen die jaar
lijks worden gespendeerd aan me
disch onderzoek en gezondheids
zorg maken dat een benadeelde
moeilijk compensatie kan worden
ontzegd met als argument dat aan
de door hem verloren gezondheids
kansen geen zelfstandige financiële
betekenis zou toekomen. Een meer
rechtstreekse indicatie voor de zelf
standige financiële betekenis van
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gezondheidskansen is de door be
nadeelde of diens ziektekostenver
zekeraar getrooste wederprestatie.
Medische behandelingen hebben
eigenlijk heel vaak maar een be
paalde kans op succes, wat niet
wegneemt dat er aanmerkelijke be
dragen aan worden gespendeerd.
Gaat een reële kans op succes door
fouten verloren dan kan de finan
ciële betekenis van dat verlies alleen
al vanwege die kosten niet worden
ontkend.
8. Staat eenmaal vast dat door het
verlies van een genezingskans een
vermogensschade werd geleden
dan kunnen de - evidente - moei
lijkheden bij de begroting daarvan
geen beletse! zijn om daadwerkelijk
schadevergoeding toe te wijzen. Dat
volgt uit het beginsel dat wanneer
een schade voldoende zeker is in
haar bestaan, de moeilijkheid om
haar omvang te bepalen niet aan
haar vergoeding in de weg kan
staan. Het gaat hier om een beginsel
van schadevergoedingsrecht dat in
ternationaal algemeen wordt aan
vaard. Voor Nederland komt het tot
uitdrukking in artikel 6:97, tweede
zin ('Kan de omvang van de schade
niet nauwkeurig worden vastge
steld, dan wordt zij geschat'). Op dit
beginsel stuiten ook alle - op zich
zelf volstrekt gerechtvaardigde - be
denkingen af tegen het eventuele
gebruik van statistische gegevens
als hulpmiddel bij het begroten van
een proportionele schadevergoe
ding. 24 Bij de begroting van schade
komt de Nederlandse rechter een
zeer grote vrijheid toe. Desnoods
kan hij haar omvang ex aequo et
bonovaststellen. Dit lijkt precies wat
de Rechtbank in de hier besproken
zaak gedaan heeft, daarbij - in wel
erg stellige bewoordingen - volle
dig gesteund door het Hof.
9. Mijn verwachting is dat deze be
slissing nog vee! navolging zal krij
gen, op het terrein van de medische
fouten maar ook daarbuiten. Dat
zou een goede zaak zijn, want toe
passing van het leerstuk van het ver
lies van een kans valt meestal te ver
kiezen boven de botte bijl van de
bewijslastomkering, ook bij grotere
veroorzakingswaarschijnlijkheden



dan waarvan hier sprake was. Ove
rigens kunnen beide benaderingen
vergaand met elkaar worden ver
zoend door vast te houden aan het
uitgangspunt dat de overtreding van
de medische veiligheidsnorm wordt
vermoed de oorzaak van de schade
te zijn, tenzij voldoende aanneme
lijk is - bij voorkeur op grond van
een onpartijdig deskundigenbericht
- dat er een reële kans bestaat dat de
schade is ontstaan door een andere
oorzaak die in de risicosfeer van de
benadeelde thuishoort. Wanneer dit
'gedeeltelijk tegenbewijs' wordt ge
leverd is dat aanleiding om niet een
volledige, maar slechts een propor
tionele aansprakelijkheid tot uit
gangspunt te nemen.25 Of geformu
leerd in termen van het verlies van
een kans: dit 'gedeeltelijk tegenbe
wijs' leidt tot het afwijzen van cau
saal verband met de definitiete
schade, en het aannemen van cau
saal verband met de kamschade.
Het aardige van deze benadering is
dat het in principe de arts is die moet
waarmaken dat slechts de vergoe
ding van een deel van de definitieve
schade, respectievelijk van een
kansschade, geboden is. De arts lijkt
voor het dragen van deze bewijslast
ook in beginsel de meest gerede
partij. In de regel zal hij, méér dan
de patiënt, in de gelegenheid zijn
om gegevens over prognoses, waar
schijnlijkheden en risico's op te spo
ren en in het processuele debat te
(doen) presenteren. Als 'gedeeltelijk
tegenbewijs' is voldoende dat vast
komt te staan dat een reële kans be
staat dat de schade ook zonder fout

Rechtspraak

zou zijn ingetreden. Niet is vereist
dat op basis van de aangevoerde ge
gevens een exacte verdelings
maatstaf kan worden vastgesteld.
De beslissing van Rechtbank en Hof
getuigt daar ook van. De praktische
onmogelijkheid om uit medische
gegevens een exacte verdelingsfac
tor af te leiden doet niet af aan het
feit dat een proportionele benade
ring in dit soort gevallen de aange
wezen oplossing is. Zij leidt tot
rechtvaarcliger resultaten clan kramp
achtig vasthouden aan het alles of
niets. Internationaal gezien is dit in
zicht duidelijk groeiende - soms
met alle dogmatische pijn van dien
en het is verheugend dat de Neder
landse rechter daarbij niet achter
blijft.
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