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1. Oorzakelijkheidsvoorwaarden

• Temporele bevoegdheid

• Therapeutische falen zonder fout

• Gemiste diagnose zonder fout

2. Kwalificatie MOZA

• Medisch-technische kwalificatie?

• Juridische kwalificatie?



1. Oorzakelijkheidsvoorwaarden

Wet 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg 
van gezondheidszorg (BS 02-04-2010).

Art. 35, §2. Deze wet is van toepassing op schade veroorzaakt door een 
feit dat dateert van na de bekendmaking van de wet in het BS.

Quid: Zorgverstrekking < 02-04-2010

Complicaties en behandeling ervan > 02-04-2010



Casus 1
• 5-3-2010: gastric bypass

• 14-11-2011: dundarmresectie (necrose) => Sepsis, MOF, peritonitis

• 6-12-2011: overlijden: hypotheses:
Darmischemie door hypoperfusie => darmperforatie en peritonitis

Loslating oude (2010) of nieuwe (2011) sutuur => peritonitis

Advies FMO: 
Causaliteit overlijden en een zorgverstrekking is niet bewezen

Causaliteit overlijden en een zorgverstrekking > 02-04-2010 is niet bewezen



Casus 2
• 2009: keizersnede => klachten cauda equina syndroom

• 2010: gynaecologische, neurofysiologische, radiologische, GE 
onderzoeken: negatief

• 2011: laparoscopische adhesiolysis

• 2011: TOT (stressincontinentie) => verergering klachten 

• 2012: diagnose partieel cauda equina syndroom tgv keizersnede



Casus 2: vervolg

ADVIES:

• Zorgverstrekking < 02-04-2010

• TOT: niet verwijtbaar therapeutisch falen

• Diagnose partieel cauda equina syndroom: gemiste diagnose zonder 
fout



Casus 3

• 1-3-2010: arbeidsongeval: letsel linker pols => avasculaire necrose

• 13-8-2010: botent thv handwortelbeentje

• 2011: proximale rij carpectomie

• Nervus ulnarislijden links => chronische pijnbehandelingen

• 2014: POLSPROTHESE LINKS
=> Tijdelijk nervus medianuslijden links: complicatie

Blijvend nervus ulnarislijden links: vooraf bestaande toestand

Functionaliteit pols niet beter: niet verwijtbaar therapeutisch falen



Casus 3: vervolg
Bemerking partij:

=> ‘Complicatie’ want ’falen’ wijst op ‘fout’

Therapeutisch falen: therapie/zorgverstrekking resulteert niet 
in het beoogde doel

Verwijtbaar: foutief uitgevoerde zorgverstrekking/nalatigheid
Niet verwijtbaar: ondanks lege artis zorgverstrekking

Advies FMO: schade is geen gevolg van zorgverstrekking



2. Kwalificatie MOZA

Medisch-technische vs. juridische kwalificatie

• Rol van fondsdeskundige?
• Rol van indicatoren?




