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E

lk jaar wordt een aanzienlijk aantal
patiënten geconfronteerd met onbedoelde schade van een medisch behandeling. In een aantal gevallen is die
schade het gevolg van een niet-vermijdbare complicatie, in andere gevallen van een verwijtbare
fout van een zorgverlener. In het laatste geval
heeft de patiënt recht op een schadevergoeding.
Al jarenlang blijkt het voor veel patiënten ingewikkeld te zijn die schadevergoeding daadwerkelijk te krijgen. Vaak haken patiënten na een eerste
afwijzende reactie van de verzekeraar van de
zorgaanbieder af, ook in gevallen waarin een
vergoeding wel degelijk op zijn plaats zou zijn.
Sinds 1 januari 2017 verplicht de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgaanbieders ertoe zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie, die tot taak heeft om
binnen zes maanden een bindende uitspraak te
doen over schadeclaims tot 25.000 euro. In die
gevallen is de patiënt dus niet langer afhankelijk
van het oordeel van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgaanbieder. Dat is een verbetering van de rechtspositie van de patiënt.
Patiënten met schadeclaims hoger dan 25.000 euro
vallen buiten het domein van de genoemde geschillencommissie. Voor deze patiënten blijft de situatie
bestaan dat zij, indien de verzekeraar de schadeclaim afwijst, hun recht alleen kunnen
halen via een juridische procedure. Aan
zo’n procedure kleven aanzienlijke
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financiële en emotionele risico’s, en
is hoogleraar
vaak duren deze erg lang. Het is dan
gezondheidsrecht
ook te begrijpen dat patiënten nogal
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eens van zo’n procedure afzien.
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Onbedoelde schade door medisch
handelen is een probleem van de
gezondheidszorg. Dat geldt ook voor de
oplossing van dat probleem. Patiënten met
schadeclaims hoger dan 25.000 euro zouden erg
geholpen zijn met de mogelijkheid om in een
vroege fase een onafhankelijk medisch-inhoudelijk oordeel te krijgen over hun zaak: ging het om
een complicatie of om een fout? Nodeloze procedures kunnen daardoor worden voorkomen, en
procedures waarin wel van een fout sprake is
kunnen veel sneller worden afgehandeld. Dat
vereist een Kennisinstituut Medisch Ongevallen,
waaraan alle medische specialismen met expertise dienen bij te dragen. De oprichting van een
dergelijk instituut zou de zorgsector sieren.
(Johan Legemaate)

D

e autoriteit consument
en Markt (ACM) heeft
sinds 2004 24 fusies tussen
ziekenhuizen goedgekeurd
en slechts 1 fusie afgekeurd. De ACM
meent echter dat deze fusies niet
aantoonbaar bijgedragen hebben aan
verbetering van de zorg. Zij baseert
deze conclusie op een – in opdracht
van ACM opgesteld – rapport van
Significant van 23 juni 2016. Volgens
ACM bevestigt het rapport niet de
veelgehoorde argumenten van ziekenhuisbestuurders dat een fusie
goed is voor patiënten omdat de kwaliteit van de zorg verbetert. Ziekenhuizen moeten dus juist eerder overwegen om ‘gewoon’ samen te werken
met elkaar omdat kwaliteitsvoordelen
(wellicht) ook zonder een fusie behaald kunnen worden.
Het Significant-rapport ondersteunt
de stellige conclusies van ACM niet.
De onderzoekers geven aan dat de
gevonden ‘neutrale’ effecten van
fusies op de kwaliteit van zorg niet
met zekerheid zijn toe te schrijven
aan ‘de fusie’; de onderzoeksperiode
was vrij kort en veel cijfers waren nog
niet beschikbaar. De conclusie van
ACM is dan ook opmerkelijk.
Mogelijk dat kritiek op de conclusies
van ACM heeft geleid tot het – ook in
opdracht van ACM opgestelde – rap-

port van onderzoeksbureaus Sirm en
Twynstra Gudde van 20 november
2016? In dit rapport wordt de afbakening van de relevante productmarkt
voor ziekenhuiszorg nader onderzocht.
De ACM hanteert bij fusies een indeling in: 1. algemene klinische ziekenhuiszorg, 2. algemene niet-klinische
ziekenhuiszorg en 3. topzorg. Het
rapport van Sirm/Twynstra Gudde
komt met een mogelijke alternatieve
indeling, die in essentie neerkomt op
een nauwere afbakening van de relevante productmarkt(en). Bij een nauwere afbakening van de relevante
product-markt(en) kan ACM eerder
ingrijpen bij voorgenomen ziekenhuisfusies. Mogelijk wordt zo meer
‘samenwerking’ gestimuleerd?
Of beide rapporten meer ‘ingrijpeffecten’ teweeg zullen brengen, is
afwachten. Op 21 april 2017 maakte
ACM middels een persbericht bekend goedkeuring te hebben verleend voor de overname van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis door het
Erasmus MC. Uit het persbericht
blijkt dat ACM nog niet uitgaat van
een andere productmarktindeling.
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