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FMO : basis 

• Opgericht bij wet van 31 maart 2010 
 

• Vergoeding schade door zorgverstrekking 
 
• Minnelijke procedure :  

 FMO = ADVIESORGAAN over de 
aansprakelijkheid en de ernst van de schade 

 
• MOZA 

 
• Kosteloos : voor het slachtoffer, dus 

drempelverlagend 
 
• Snel : termijnen 
• Eenvoudig : het fonds verzamelt alle inlichtingen 

 
 



Wie ? en  Welke schade ? 

• Elk persoon (patiënt) die meent schade te 
hebben geleden als gevolg van 
gezondheidszorg of zijn rechthebbenden 

 

 

• Schade als gevolg van gezondheidszorg, 
die door een zorgverlener ( art 78) is 
verstrekt in België na 2 april 2010 

 Ongeacht nationaliteit 

 Ongeacht woonplaats 



Nieuwe begrippen 

 

• Ernstige schade 

 

• Abnormale schade 

 

• MOZA 

 

 



Ernstige schade 

• Blijvende invaliditeit ≥ 25% 

 

• TAO ≥ 6 maanden (100%) al dan niet opeenvolgend 
over een periode van 12m 

 

• Bijzonder zware verstoring, ook economische, van 
de levensomstandigheden van de patiënt 

 

• Overlijden patiënt 

 



Moza 

• vier specifieke voorwaarden 

 

1. verband met een zorgverstrekking 

 

2. geen aansprakelijkheid van een zorgverlener 

 

3. vloeit niet voort uit de toestand van de 
patiënt m.a.w. schade moet het gevolg zijn van 
een zorgverstrekking en mag geen gevolg zijn van 
de evolutie van de pathologie  

 

4. Brengt abnormale schade voor de patiënt 

 



Abnormale schade 

 

 

• Vermijdbaar 

 

• Onvoorzienbaar 

 

• Disproportioneel 

 



Abnormale schade 

• Vermijdbaar cfr hoogste niveau van de 

wetenschappelijke kennis op het ogenblik dat de behandeling 
werd uitgevoerd 

 

• Een andere bestaande behandelingstechniek heeft dezelfde of 
een vergelijkbare succesratio 

 

• de andere techniek leidt met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid niet tot dezelfde complicatie (of 
neveneffect) of tot een complicatie(of neveneffect) met een 
vergelijkbare of grotere ernst 

 

• De zorg-en onderzoeksmiddelen zijn in casu niet 
voorhanden, vb in een urgente situatie   

 



Abnormale schade 

• Onvoorzienbaar 

De schade moet zich niet voordoen rekening houdend 
met de toestand van de patiënt en zijn objectief 
voorspelbare evolutie  

 

• De onvoorziene of weinig waarschijnlijke 
neveneffecten van een behandeling 

 = zeer onverwachte complicatie  

 

• In het licht van de specifieke toestand van de 
patiënt en de normaal voorzienbare evolutie van de 
gezondheidstoestand van de patiënt 

   



Abnormale schade 

 

• Disproportioneel 

 
• Proportioneel verloop 

Afweging: wat was redelijkerwijs de voorzienbare evolutie van de 
gezondheidstoestand en de duur van de hospitalisatie en heeft het zich in 
concreto voorgedaan  

 

• De complicatie 

Wat zegt de literatuur over de risicopercentage ? 

Opeenvolgende serie van complicaties 

Samenloop van complicaties 

Grotere functionele weerslag van de complicaties 

 



- 

ALGORITME ABNORMALE SCHADE  

Is de schade in verband met een zorgverstrekking ? 
(causaal verband)  

 

Geen MOZA  

+ 

Vloeit de schade voort uit de toestand van de patiënt 
?  

(oorspronkelijke toestand/ ziekte) 

+ 

- 
Is de schade een gevolg van een therapeutisch falen 

? 
+ 

- 

Is de schade een gevolg van een verkeerde diagnose 
zonder fout  ?   

- 

+ 

OF 
Had de schade zich niet 
moeten voordoen 
rekening houdend met de 
huidige stand van de 
wetenschap ? 

Had de schade zich niet moeten 
voordoen rekening houdend met 
de toestand van de patiënt en 

zijn objectief voorspelbare 
evolutie ? 

MOZA  

Is de ernstgraad bereikt ?    

Vergoeding  + 

- 

+ + 

- & - 

Geen MOZA  

Geen MOZA  

Geen MOZA  

Geen MOZA  

Geen Vergoeding  



Abnormale schade: 
conclusie  

 

• Abnormaal is wat ongebruikelijke, onverwacht of 
uitzonderlijk is 

 

• Abnormaal is geen synoniem van wat afwijkt 
van het ideale of wenselijke 



 Aansprakelijkheid 
 

• Klassieke voorwaarden art 1382 B.W. 

• Fout/nalatigheid (*) 

• Schade  

• Causaal verband 

 

 (*) Bonus medicus: 

• Normaal zorgvuldig, voorzichtig en 
vooruitziend arts, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden 



Dank voor uw 
aandacht 

 

 

Vragen? 
 


