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Schadeclaims volgens de Wkkgz



Schadeclaims volgens de Wkkgz
• Belangrijkste blikvanger: de Wkkgz 

geschilleninstanties
• Minder aandacht tot dusver: het 

schadebeoordelingstraject dat aan een 
eventueel geschil voorafgaat

• Wkkgz verplicht zorgaanbieders om een verzoek 
tot schadevergoeding zelf zorgvuldig te 
onderzoeken en te beoordelen (net zoals bij elke 
klacht)

• Het maximum van € 25.000 geldt hier niet



Schadeclaims volgens de Wkkgz

“Het staat zorgaanbieders in de opzet van het 
wetsvoorstel vrij om ter voldoening aan de 
verplichtingen van de art. 13 e.v. verschillende 
procedures vast te leggen voor klachten die over de 
inhoud van de zorg of de bejegening gaan en klachten 
die (ook) over claims gaan, zowel bij de interne 
klachtenafhandeling als bij de geschillenbehandeling bij 
de geschilleninstantie. 
De zorgaanbieder moet in de interne klachtenprocedure 
echter beide soorten klachten/claims behandelen. 
En ook de geschilleninstantie moet op grond van de 
Wkkgz bevoegd zijn om beide soorten klachten te 
behandelen.” 



Schadeclaims volgens de Wkkgz
• Afhandeling klachten zo informeel en dichtbij mogelijk
• Klachten kunnen ook schadeclaim bevatten
• Afhandeling schadeclaims dus ook zo informeel en dichtbij 

mogelijk
• Klacht: desgevraagd een oordeel ‘van de zorgaanbieder’

=> in een ziekenhuis: RvB of namens RvB
• Schadeclaim: dus ook oordeel ‘van de zorgaanbieder’?

=> in een ziekenhuis: RvB of namens RvB
• Zelfregelend ziekenhuis / eigen behoud / coulancebetaling

contact met patiënt: eigen contactpersoon
‘oordeel’: te presenteren als van RvB

• Ook bij inschakeling verzekeraar
contact met patiënt: eigen contactpersoon?
‘oordeel’: te presenteren als van RvB?



• De eigen contactpersoon (‘klachtenfunctionaris’, 
‘patiëntencontactpersoon’, etc.) als het centrale 
aanspreekpunt;

• Ook voor wat betreft (het element) schadeclaim?
• Ook indien de verzekeraar is ingeschakeld 

(die blijft dus op de achtergrond)?
• Beantwoording met JA heeft verschillende 

voordelen:

Schadeclaims volgens de Wkkgz



1. Doet het beste recht aan 
de kenbare bedoeling van 
de Wkkgz

Eigen contactpersoon als 
aanspreekpunt bij schadeclaims



2. Sluit aan bij triage van de 
klacht door de  
contactpersoon als voorzien 
in Modelklachtenregeling 
ziekenhuizen

Eigen contactpersoon als 
aanspreekpunt bij schadeclaims



2. De klager bepaalt, na informatie van en overleg met de 
klachtenfunctionaris, het traject. Een klacht kan op de volgende manieren 
worden behandeld:
a. verzoek om registratie: indien klager geen oordeel van de zorgaanbieder 
wenst maar wel een signaal of melding van onvrede of ongenoegen wenst 
te geven wordt deze klacht geregistreerd en geanalyseerd conform artikel 
16;
b. verzoek om een (praktische) oplossing/bemiddeling: de 
klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling;
c. verzoek om een oordeel: de klachtenonderzoekscommissie onderzoekt 
de klacht en oordeelt of de raad van bestuur (na advies van de 
klachtenonderzoekscommissie) oordeelt op de klacht;
d. verzoek om een financiële vergoeding: de klacht zal worden behandeld 
door de schadebehandelaar van de zorgaanbieder die belast is met de 
beoordeling van schadeclaims, of door de aansprakelijkheidsverzekeraar van 
de zorgaanbieder.

2. De klager bepaalt, na informatie van en overleg met de 
klachtenfunctionaris, het traject. Een klacht kan op de volgende manieren 
worden behandeld:
a. verzoek om registratie: indien klager geen oordeel van de zorgaanbieder 
wenst maar wel een signaal of melding van onvrede of ongenoegen wenst 
te geven wordt deze klacht geregistreerd en geanalyseerd conform artikel 
16;
b. verzoek om een (praktische) oplossing/bemiddeling: de 
klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling;
c. verzoek om een oordeel: de klachtenonderzoekscommissie onderzoekt 
de klacht en oordeelt of de raad van bestuur (na advies van de 
klachtenonderzoekscommissie) oordeelt op de klacht;
d. verzoek om een financiële vergoeding: de klacht zal worden behandeld 
door de schadebehandelaar van de zorgaanbieder die belast is met de 
beoordeling van schadeclaims, of door de aansprakelijkheidsverzekeraar van 
de zorgaanbieder.

3. Indien de aard van de klacht zich hiertoe leent, is een combinatie van trajecten 
a t/m d mogelijk. Een en ander gebeurt in goed overleg met klager en betrokken 
medewerkers



3. Sluit aan bij de noodzaak 
van proactieve triage van 
elk signaal van onvrede, of 
zich dat nu reeds van 
aanvang af als een ‘klacht’ 
presenteert of niet

Eigen contactpersoon als 
aanspreekpunt bij schadeclaims



Procedurele ‘pijplijnen’ in het 
ziekenhuis



‘Gebeurtenis’



‘Gebeurtenis’

Afkomstig 
van patiënt, naasten, 

zorgverlener, IGZ, 
media, etc.



Uiting van 
onvrede 
(‘klacht’)



‘Informele’ 
klacht



‘Formele’ 
(schriftelijke) 

klacht



Klacht 
met verzoek om 

schadevergoeding 
(‘Claim’)



Aansprakelijk
stelling 

(‘Claim’)



Tuchtklacht



‘Incident’



‘Calamiteit’



Straf
Vervolging



Aansprakelijk
stelling 

(‘Claim’)
Tuchtklacht+



‘Formele’ 
(schriftelijke) 

klacht
Tuchtklacht+



‘Calamiteit’ + Aansprakelijk
stelling 

(‘Claim’)



Aansprakelijk
stelling 

(‘Claim’)
Tuchtklacht+ ‘Calamiteit’+



Enzovoort….



• Patiënten  maken rangeerfouten 
• Door versnippering verlopen trajecten 

niet altijd optimaal
• Noodzaak tot ‘ontkokering’ van aanpak
• Centrale rol contactpersoon?
• Afstemming en coördinatie binnen één 

‘Bureau Oeps’ ?



Verantwoordelijkheid van de 
zorgverlener volgens de tuchtrechter



Verantwoordelijkheid van de 
zorgverlener volgens de tuchtrechter

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam, 4 juli 2017 
(ECLI:NL:TGZRAMS:2017:77)

“Als een zorgverlener een fout maakt – of een dergelijke 
fout door een patiënt wordt gesteld – laat de 
zorgverlener de civiele schadeafwikkeling van die fout 
doorgaans over aan zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. 
Dit brengt naar het oordeel van het College echter niet 
mee dat de zorgverlener daarmee ook geen enkele 
verantwoordelijkheid meer zou dragen voor de manier 
waarop die schadeafwikkeling verloopt.”



Verantwoordelijkheid van de 
zorgverlener volgens de tuchtrechter

“De zorgvuldigheid die een zorgverlener op grond van artikel 
47 lid 1 Wet BIG jegens de patiënt moet betrachten, omvat 
eveneens de manier waarop de zorgverlener na een (gestelde) 
medische fout met de patiënt omgaat. Als er zich in het kader 
van de zorgverlening een incident voordoet, is communicatie, 
persoonlijke aandacht, empathie, zorgzaamheid en correcte 
bejegening van groot belang. 
Niet valt in te zien waarom dit voor de financiële afwikkeling 
van een (verwijtbaar) incident anders zou zijn dan voor de 
medische afwikkeling daarvan. 
Ook niet als de financiële gevolgen namens de zorgverlener 
worden afgewikkeld door een aansprakelijkheidsverzekeraar.”



Verantwoordelijkheid van de 
zorgverlener volgens de tuchtrechter

“Op het moment dat een aansprakelijkheidsverzekeraar 
de schade op onzorgvuldige wijze afwikkelt (waarvan op 
basis van wetenschappelijk onderzoek inmiddels 
voldoende vaststaat dat dit een negatieve invloed heeft 
op het welzijn van patiënten), 
ligt het op de weg van de arts (wiens doel juist het 
bevorderen van het welzijn van patiënten zou moeten 
zijn) zijn verzekeraar daarop aan te spreken. 
De aansprakelijkheidsverzekeraar zal op basis van de 
verzekeringsovereenkomst jegens de arts immers 
verplicht zijn de schadeafwikkeling namens de arts op 
correcte wijze uit te voeren.”



4. Faciliteert dat de 
contactpersoon voor 
de zorgverlener een 
partner kan zijn bij 
uitvoering van zijn 
zorgplicht mbt de 
financiële afwikkeling 
van een incident

Eigen contactpersoon als 
aanspreekpunt bij schadeclaims



1. Doet het beste recht aan de kenbare bedoeling van de 
Wkkgz

2. Sluit aan bij triage van de klacht door de  
contactpersoon als voorzien in Modelklachtenregeling 
ziekenhuizen

3. Sluit aan bij de noodzaak van proactieve triage van elk 
signaal van onvrede, of zich dat nu reeds van aanvang af 
als een ‘klacht’ presenteert of niet

4. Faciliteert dat de contactpersoon voor de zorgverlener 
een partner kan zijn bij uitvoering van zijn zorgplicht 
mbt de financiële afwikkeling van een incident

Eigen contactpersoon als 
aanspreekpunt bij schadeclaims



In hoeverre is de behandeling van Wkkgz-
schadeclaims reeds hierop aangepast?

Schadeclaims volgens de Wkkgz



Artikel 10.   In behandeling nemen schadeclaim

1. Indien de klacht conform artikel 6 als een schadeclaim wordt behandeld, 
wordt de (hele of gedeeltelijke) behandeling overgedragen aan de 
interne schadebehandelaar / aansprakelijkheidsverzekeraar van de 
zorgaanbieder.

2. […]

3. Binnen zes weken na datum van de ontvangstbevestiging geeft de 
schadebehandelaar/ aansprakelijkheidsverzekeraar een oordeel over de 
schadeclaim’



Toelichting ‘Procesflow: Partnership in klachten- en claimopvang’

5. Client wil (aanmerkelijke) schadevergoeding

In de zaken waarin de cliënt een schadevergoeding van de zorgaanbieder vordert, 
bericht de zorgaanbieder de cliënt z.s.m. schriftelijk dat de claim aan MediRisk wordt 
overgedragen. Indien de klachtenfunctionaris het nuttig acht om intern te bemiddelen 
bij de claim om zo de onvrede van de cliënt te verminderen, dan is MediRisk daar een 
groot voorstander van en vragen wij dit met ons af te stemmen.



Straks graag uw ideeën en ervaringen!


