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PRINCIEPES WET 2010 (Uitv. besl. 2012)

Medisch ongeval

oorzakelijk verband

abnormaal ernstige schade



MOZA

- Een ongeval in verband met gezondheidszorg

- Dat geen aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van de arts

- Dat niet voortvloeit uit de toestand van de patiënt

- Dat voor de patiënt abnormaal ernstige schade met zich teweeg-

brengt



ABNORMALE SCHADE

- die zich niet had moeten voordoen

in de huidige stand van de wetenschap

- Ook rekening houdend

met de toestand van de patiënt

en zijn objectief voorspelbare evolutie



VERGOEDINGSVOORWAARDEN

- BI 25 % en meer

- TAO: min. 6 maanden op 1 jaar tijd

- Zware stoornissen in de levensomstandigheden

- Overlijden



Vroegere principes blijven bestaan

• Middelenverbintenis

• Bewijslast van fout, oorzakelijk verband en schade

berust op patiënt

• Aansprakelijkheid arts blijft even belangrijk (MOMA)

FMO komt tussen bij afwezigheid van dekking, betwiste aansprakelijkheid, onvoldoende regeling



NADELEN VAN DE FMO- PROCEDURE

- Hoge schadedrempel (ook onvoldoende fondsen?)

- Discussies over de begrippen causaal verband,  abnormale schade,

(on)-voorzienbare neveneffecten en verwikkelingen

- Te gemakkelijke verwijzing- langdurige procedures

- Gratis klachtenindiening, geen medisch attest noodzakelijk

- Opgelegde deskundige(n), opgelegde uitgebreide opdrachten

- Te talrijke artsen ontboden op de expertises

- Accent op toepassing informed consent

- Beheer door het RIZIV (rechter en partij?)



Enkele FMO gegevens
(bron: jaarverslag 2015)

- Sedert 1.09.12;  3170 aanvragen

- In 2015: 606 aanvragen (ongeveer 50/maand)

- 19 % afgesloten, 81 % in behandeling: zeer grote achterstand

- 12 vergoedingen uitbetaald 953 712 €

- Onkosten personeel (33 p.): 3M €, onkosten expertises: 1,2 M enz..



• Waar? Ziekenhuis 84 %, privé: 11 %

• Welke diensten: orthopedie 28 %, chirurgie 10 %; neurochir.: 7,5 %

gyneco, verlosk: 7,2 %; anesthesie: 5,5 %

• In het ziekenhuis: 63 % operatiezaal, 7 % spoed,6 % verloskamer

• Aangifte door patiënt 46, 45 %; advocaat 26 %; Mut. 12 %



BESLUIT

• Geen volledige tegensprekelijkheid

• Geld- en tijdopslorpend

• Bedroevend povere resultaten

• Zeker voor verbetering vatbaar


