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1. Oorzakelijkheidsvoorwaarden

“Ongeval dat verband houdt met de verstrekking van 
gezondheidszorg (…) dat niet voortvloeit uit de (evolutie 
van) de toestand van de patiënt (…)”

 ‘Actief’ ingrijpen gezondheidszorgverstrekking vereist

 Therapeutisch falen en verkeerde diagnose kunnen geen 
MOZA zijn

Cfr. vermijdbaarheidscriterium
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2. Invloed aansprakelijkheid zorgverlener

“(…) dat geen aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van 
een zorgverlener (…)”

 Wat met zorgverlener die maar deels moet 
tussenkomen?

 bijv. kansverlies informed consent

 bijv. kansverlies foutloos nalaten na onvoorzienbare 
complicatie

 Aansprakelijkheid van een persoon die geen 
zorgverlener is, staat MOZA niet in de weg
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3. Vermijdbaarheidscriterium

“(…) dat zich niet had moeten voordoen rekening houdend 
met de huidige stand van de medische wetenschap (…)”

 Definitie FMO jaarverslag 2013, p. 67.
 alternatieve behandelingstechniek

 bestaand op ogenblik gezondheidszorgverstrekking

 toepasbaar

 vergelijkbare succesratio

 minder risicovol

 Meerwaarde t.o.v. aansprakelijkheidsrecht?
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4. Onvoorzienbaarheidscriterium

“(…) dat zich niet had moeten voordoen rekening houdend 
met (…) de toestand van de patiënt en zijn objectief 
voorspelbare evolutie.”

 Redelijkerwijze te verwachten karakter van het 
schadeverloop

En/of

 Relatieve ernst
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Voorzienbaarheid van het schadeverloop

 Gezondheidstoestand => behandeling => complicatie => 
schade

 ‘Waarschijnlijkheid’ concrete complicatie

 ‘Waarschijnlijkheid’ concrete verdere verloop

 Rol gezondheidstoestand van de patiënt

 Percentages?
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Relatieve ernst van de schade

 Franse rechtspraak: “des conséquences notablement plus 
graves que celles auxquelles le patient était exposé de 
manière suffisamment probable en l’absence de traitement” 
(alternatief)

 Termijn?

 Meerwaarde t.o.v. voorzienbaarheid schadeverloop?

 Scandinavische landen: ernst van de behandelde ziekte 
(cumulatief)

 Te restrictief

 Complicatieloze behandeling (cumulatief)
 Cf. ernstcriteria art. 5 WMO
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