AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE MEDISCHE
HULPZAAK: EEN (ON)GEZONDE ZAAK?

WAAR GAAT HET OVER?
De Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) brengt artsen en juristen samen,
zorgt voor kennisoverdracht en streeft ernaar dat zij elkaars taal leren begrijpen. Zo worden tijdens het WAA-congres kennis en ervaringen gedeeld
door diverse sprekers vanuit velerlei invalshoeken en specialismen. Dit
jaar gaat het over gezondheidsrisico’s en productaansprakelijkheid in de
zorg. Daarbij zal de aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken vanuit verschillende hoeken worden belicht. Verder zullen thema’s
aan de orde komen die te maken hebben met de registratie van medische
hulpmiddelen, privacy, kwaliteit en patiëntveiligheid, medisch technische
aspecten alsmede rechtseconomische problematiek.
Dit jaarcongres is georganiseerd in samenwerking met de vereniging van
Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)!
De congrescommissie bestaat dit jaar uit Ruud van Erve (voorzitter WAA),
Marre Breitschaft (algemeen bestuurslid WAA), en Arjan Rittersma (algemeen bestuurslid ASP).

VOOR WIE IS HET BEDOELD?

WAA-JAARCONGRES 2019
Vrijdag 29 november 2019 / Media Plaza Utrecht

Bent u professioneel werkzaam op het gebied van aansprakelijkheidsrecht
en/of personenschade als letselschadeadvocaat, stafjurist, rechter, arts/
specialist of medisch adviseur? Of bent u gewoon geïnteresseerd in het
thema? Dan mag u dit jaarcongres niet missen!

WAAR VINDT HET PLAATS?
Het WAA-jaarcongres wordt gehouden in het Media Plaza te Utrecht. Deze
bijzondere locatie is gelegen in de Jaarbeurs en goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid in het geval u met
de auto komt.

WIE ZIJN DE SPREKERS?

HOE MELDT U ZICH AAN?
U kunt zich inschrijven via de website www.waa.nl.
Op de website vindt u meer informatie over het congres. Mocht u een inhoudelijke vraag hebben, neem dan contact op met Marre Breitschaft, bestuurslid
van de WAA en medeorganisator van het congres, op telefoonnummer 0707200830 of via e-mail: breitschaft@hethartendezaak.nl.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Bent u WAA-lid? Dan zijn aan het congres geen kosten verbonden, tenzij u
zich aanmeldt maar zonder afmelding niet aanwezig bent. Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.
Bent u geen WAA-lid, dan bedraagt het inschrijfgeld € 495,- (excl. btw). Dit is
inclusief de kosten van koffie, thee, lunch en borrel. Na aanmelding ontvangt u
een bevestiging, routebeschrijving en de factuur. Eventuele parkeerkosten zijn
niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

ANNULERINGSREGELING
Indien WAA-leden zich aanmelden maar zonder afmelding niet verschijnen,
wordt een bedrag van € 250,- in rekening gebracht (registreren is bij aankomst
verplicht).
Bent u geen WAA-lid, dan kunt u zich tot drie weken voor het congres zonder
kosten afmelden. Bij afmelding van drie tot twee weken voor het congres wordt
€ 50,- in rekening gebracht. Van twee tot één week voor het congres wordt
€ 100,- doorbelast; indien u vanaf één week voor het congres afmeldt, wordt
€ 200,- gefactureerd. Bij het niet verschijnen zonder afmelden, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Afmelden dient per e-mail te geschieden bij info@waa.nl.
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medisch adviseur/directeur eigenaar van SMAS advies BV.
mr. dr. R.P. Wijne
Rolinka is docent en onderzoeker Universiteit van Amsterdam, medewerker wetenschappelijk
bureau Holla Advocaten, lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam,
rechtsgeleerde Commissie LZA/LP en in 2013 gepromoveerd op het onderwerp Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade.
mr. J. van Oers
June is advocaat bij SAP Letselschade Advocaten te Amersfoort.
mr. ir. J. Simons
Jørgen is advocaat bij Leijnse Artz in Rotterdam en heeft jarenlange ervaring met schadeclaims en
aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en andere gezondheidsgerelateerde
producten.
mr. C.E. van der Heijden
Cécile is advocaat gespecialiseerd in medisch hulpmiddelenrecht en privacy in de zorg bij Axon
Advocaten in Amsterdam.
prof. dr. R.G.H.H. Nelissen
Rob is hoogleraar en afdelingshoofd Orthopaedie LUMC, (mede) oprichter en voorzitter LROI
(Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten). Hij is Expert Europese Commissie, MDCG
(Medical Device Coordination Group).
Prof.mr.dr. L.T. Visscher
Louis is bijzonder hoogleraar Legal Economic Analysis of Tort and Damages aan de Erasmus
School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwijs en onderzoek concentreren
zich op de rechtseconomische bestudering van uiteenlopende onderwerpen uit het privaatrecht.

PROGRAMMA 29 NOVEMBER 2019
9.00 – 9.30 ONTVANGST

WELKOMSTWOORD VOORZITTER WAA EN INLEIDING DAGVOORZITTER
Ruud van Erve en Rob Oudkerk

EU/2017/745) registratieverplichtingen met zich voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. In
deze bijdrage wordt besproken waaraan implantaatregistraties moeten voldoen en onder welke
omstandigheden de registers bruikbaar zijn als database voor het opsporen van ondeugdelijke
implantaten. In dit kader wordt aandacht besteed aan het medisch beroepsgeheim, hulpmiddelenwetgeving en privacyrecht.

9.45 – 10.45

14.15 – 14.45

VAN ONGESCHIKTE MEDISCHE HULPZAKEN,
GEBREKKIGE UITSPRAKEN EN EEN NADERENDE ONTKNOPING
Rolinka Wijne
Hoe kan het dat er verschillende uitspraken worden gewezen over de toerekening van de tekortkoming door het gebruik van ongeschikte medische hulpzaken? Hoe zit het juridisch kader in elkaar?
Wat valt er af te leiden uit de geschiedenis en uit uitspraken van andere Europese rechters? Het
zijn vragen die in deze lezing beantwoord gaan worden. De spreker gaat in op de wetsgeschiedenis
en het juridisch kader en analyseert tegen die achtergrond de rechtspraak op dit terrein. Zij sluit af
met haar visie op de meest recente uitspraken en een mogelijk oordeel van de Hoge Raad.

DE LROI: WAARDEGEDREVEN REGISTRATIE
Rob Nelissen
Tijdens de lezing worden kwaliteits- en veiligheidsaspecten van implantaten en implantaatchirurgie
belicht. In dat kader, het belang van een implantaatregister en onderzoeksmethodieken zoals RSA
(Radiostereometric Analysis) die een onderdeel zijn van een gefaseerde introductie van nieuwe
implantaten voor de veiligheid van patiënten. Daarnaast wordt ingegaan op de huidige kwaliteitscyclus en benchmarking van implantaten en verschillen tussen ziekenhuizen waarbij orthopeden
de uitkomst van chirurgie verbeteren.

9.30 – 9.45

10.45 – 11.15 PAUZE
11.15 – 12.00

14.45 – 15.15 PAUZE
15.15 – 16.15

ONGESCHIKTE MEDISCHE HULPZAKEN – DE POSITIE VAN HET SLACHTOFFER BELICHT
June van Oers
Het gebruik van medische hulpmiddelen is aan de orde van de dag. Maar wat nu, wanneer een medisch hulpmiddel niet functioneert zoals dit zou moeten? Voor een patiënt kan dit grote gevolgen
met zich brengen. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijke verslechtering van de gezondheid, angst,
heroperatie en wellicht blijvende beperkingen. Waar kan de patiënt terecht voor zijn schade? En,
tegen welke obstakels loopt hij aan bij het verhaal daarvan? De spreker gaat in op de positie van
het slachtoffer en de praktische zaken waar een slachtoffer mee te maken krijgt wanneer hij wordt
geconfronteerd met een ongeschikte medische hulpzaak.

MEDISCH TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE IMPLANTATIE VAN EEN HEUPPROTHESE
Ruud van Erve
Bij de plaatsing van een heupprothese is de benadering de eerste keuze die moet worden gemaakt
omdat deze bepalend is voor de risico’s op complicaties en de nabehandeling. Vervolgens moet
gekozen worden voor het type prothese, gecementeerd of ongecementeerd en het merk daarvan.
Veelal is dat per ziekenhuis geregeld. Zodra de ingreep begint, wordt een min of meer standaardprocedure gevolgd. Aan de hand van een filmpje wordt uitgelegd welke cruciale momenten er tijdens de procedure zijn en waar de operateur op moet letten om een goede positie van de prothese
te bereiken.

12.00 – 12.45

16.15 – 16.45

AMERIKAANSE TOESTANDEN:
ZIN EN ONZIN BIJ PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID VOOR IMPLANTATEN
Jørgen Simons
“The sky is the limit” in de Verenigde Staten van Amerika als het gaat om schadevergoeding voor
(verondersteld) gebrekkige implantaten en andere gezondheidsgerelateerde producten. Duizenden rechtszaken en honderden miljoenen aan schadevergoeding, soms zelfs in individuele zaken,
zijn eerder regel dan uitzondering. Veel van het kabaal dat daarbij wordt gemaakt waait via berichtgeving in de media over naar Nederland. Maar niet alles wat uit Amerika komt is goed, “to say the
least”. Naast bepaalde voordelen heeft met name eenzijdige berichtgeving ook serieuze nadelen
voor de praktijk. De relatie producent – arts – patiënt komt daarmee onnodig onder druk te staan.

12.45 – 13.45 LUNCH
13.45 – 14.15
HULPMIDDELENREGISTRATIES EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
Cécile van der Heijden
Gegevens met betrekking tot implantaten worden tegenwoordig in verschillende registers opgenomen, zoals kwaliteitsregisters van beroepsverenigingen en het Landelijke Implantatenregister (LIR). Daarnaast brengt de aankomende Verordening Medische Hulpmiddelen (Verordening

EEN RECHTSECONOMISCHE VISIE OP REGULERING VAN EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONGESCHIKTE MEDISCHE HULPZAKEN
Louis Visscher
In de rechtseconomie worden aansprakelijkheid en regulering gezien als twee manieren waarop
het recht gedragsprikkels kan verstrekken ter voorkoming en spreiding van schade. Regulering
werkt vooraf en wordt door de overheid uitgevaardigd en gehandhaafd, terwijl het aansprakelijkheidsrecht juist achteraf wordt ingeschakeld en privaat wordt gehandhaafd. Het is instructief om
de relatieve voor- en nadelen van beide benaderingen te bestuderen. Hierbij blijken factoren zoals
de beschikbare informatie, mogelijke insolventie, mogelijke rationele apathie bij de gelaedeerde(n)
en de kosten van het juridische systeem een belangrijke rol te spelen. Binnen het aansprakelijkheidsrecht kunnen vervolgens schuld- en risicoaansprakelijkheid vanuit een vergelijkbaar perspectief worden geanalyseerd. Hier zijn relevante factoren o.a. de beschikbare informatie, het activiteitenniveau, schadespreiding en systeemkosten. De spreker presenteert een rechtseconomische
visie waarin al deze factoren worden betrokken.

16.45 – 17.15
AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER EN VOORZITTER WAA
Rob Oudkerk en Ruud van Erve

17.15 – 18.00 BORREL

