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KEUZE & RISICO

KEUZE

- Keuzes maken

- Eigen keuzes : onafhankelijkheid versus 

sturing geven aan

- Context bepaalt keuzemogelijkheden

KEUZE & RISICO

- Risicovrije keuze?

- Risicoweging?



VERGOEDING VAN SCHADE

The loss lie where it falls

Verschuiving: aansprakelijkheid

Verzekeringssystemen (aansprakelijkheid, eigen 

schade …)

Sociale zekerheid

Arbeidsongevallenverzekering

Vergoedingsfondsen









BEHANDELOVEREENKOMST

Belang bestaan behandelovereenkomst

Keuze & risico

Eigen aansprakelijkheid beroepsbeoefenaar







EVOLUTIE IN GENEESKUNDE

Evolutie in slaagkansen van behandeling

Evolutie mogelijke behandelalternatieven

Evolutie in verhouding tussen 

behandelaar/hulpverlener en patiënt/cliënt







WET PATIËNTENRECHTEN

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet moet worden 

verstaan onder:

1° Patiënt: de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg 

wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek;

2° gezondheidszorg: diensten verstrekt door een 

beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, 

vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de 

gezondheidstoestand van een patiënt om het uiterlijk van een 

patiënt om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of 

om de patiënt bij het sterven te begeleiden;

3° beroepsbeoefenaar …



GEINFORMEERDE TOESTEMMING

Geschiedenis en grondslag

Wet Patiëntenrechten

Art. 14

§ 1 De in deze wet vervatte rechten van een meerderjarige 

persoon worden door de persoon zelf uitgeoefend voor zover 

hij hiertoe wilsbekwaam is.

Art. 8 

§ 1  De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, 

voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst 

van de beroepsbeoefenaar.



GEINFORMEERDE TOESTEMMING

§ 2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met 

het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in §

1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van 

urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante 

tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s verbonden 

aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven en 

de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijke 

gevolgen ingeval van weigering of intrekking van de 

toestemming, en andere door de patiënt of de 

beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen, 

desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalingen die 

met betrekking tot een tussenkomst dienen te worden 

nageleefd.



WELK RISICO MEEDELEN

Welke standaard ? 

- Professionele standaard

- Normale en voozienbare risico’s

- Relevante risico’s

- Hof van Cassatie 26 juni 2009

Waar is deze standaard ontwikkeld ?

Toepassing in GGZ en mobiele teams



AANSPRAKELIJKHEID BIJ FOUT IN 

INFORMATIEVERPLICHTING

Twee voorafgaande opmerkingen

Bewijslast en bewijsrisico van fout 

Hof van Cassatie – 25 juni 2015: ommekeer in rechtspraak?

Bewijs van causaal verband tussen fout en 

schade

Bewijs door patiënt

Welk criterium te gebruiken

Verlies van een kans ?

Wat is schade 

Franse Hof van Cassatie- onvoorbereidheidsschade

Morele schadevergoeding?





SHARED DECISION MAKING VERSUS 

INFORMED CONSENT

Besluitvormingsproces

Informatieuitwisseling

Autonomie: positief te ondersteunen 

keuzevrijheid

Patiëntenvoorkeuren

Patiënt en hulpverlener samen verantwoordelijk

Beslissingscapaciteit is sociale constructie



WAAROM SHARED DECISION 

MAKING

Preventie van aansprakelijkheidsclaims

Bewijs van informed consent

- Patiëntenvoorkeur

- Centrale rol gesprek

- Voordeel van keuzehulpen 

Professionele standaard ?

‘Gezamenlijke’ aansprakelijkheid ???





VERPLICHTING VAN PATIENT

Andere juridische en morele orde?

Art. 4 Wet Patiëntenrechten: medewerkingsplicht
“in de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent “

Foute informatie door patiënt?

Weigering van behandeling?

Schuldig verzuim?

Hypothese = wilsbekwame patiënt



WILSONBEKWAME PATIENT (1)

Art. 14 Wet Patiëntenrechten

Wilsbekwaamheid = verwarrend begrip

- Uitgangspunt: vermoeden wilsbekwaamheid

- Niet keuze zelf maar wel 

besluitvormingsproces

- Functionele standaard beoordeeld door arts

- Binaire keuze

Zeer rationeel evaluatiemodel
(1) Understanding  (2) Appraisal (3) Reasoning (4) communicating a 

choice



WILSONBEKWAME PATIENT (2)

UN- Convention on Rights of Persons with Disabilities

Centraal begrip: supported decision making

Centrale vraag = welke ondersteuning is nodig 

om beslissing te nemen

Internationaal: Representation Agreement, Open 

Dialogues, Advance directives, persoonlijke 

ombudsman

Mogelijkheden in België





TOT SLOT

Risico en keuze

Eigen aansprakelijkheid

Informatie over risico

Voordeel shared decision making

Weigering behandeling

Van substituted naar supported decision making


