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VS: “malpractice crisis”



• The total number of judicial procedures in 
Belgium compared to the ASA Closed Claims 
Study in the US does not differ substantially 
from the number of trials in the US.

• Belgium has a malpractice crisis equivalent to 
the one encountered in the US.







A High-Risk Suicide Group: 
The Anesthesiologist Involved in Litigation

Am J Psychiatry 1985;142:10:1225-1226

Patrick K. Birmingham, M.D., Richard J. Ward, M.D., M.ED.



Belgium

• Dead on the operating table:
80% criminal procedures: 90% condemnation

• The anaesthesia society a criminal society?



• No proof of negligence
• More victims will be compensated
• Avoiding long and expensive procedures
• No conflict between physician and patient
• No loss of reputation
• No need of defensive medicine
• No increase of insurance premiums
• No decline of the number of insurers

Advantages of a no fault system



Delays and timeconsuming



Disadvantages of 
the classical legal system

• Complexicity of tort law
• Proof of negligence
• Proof of damages
• Proof of causal connection
• Uncertain and unpredictable outcome
• Expensive and timeconsuming procedure
• Defensive medecine
• Raise of insurance premiums



Disadvantages of a no fault system

• Prevention of accidents?

• Definition of compensation criteria?

• Calculation of the cost price?



Belgium: law of 31th March 2010

• New cases starting after 1st April 2010
• Separate financing
• France as source of inspiration
• Coexistence of patient insurance and 

liability system
• Guidance and compensation by a Fund



Content

• Upholding liability system based on 
negligence

• Physician can still be sued before the 
courts

• Upholding liability insurance system: 
physician pays his insurance fee



A  (no) fault - Fund

A fund pays full compensation in case of:

• Civil liability hospital/physician and 
insurer refuses to pay

• Civil liability hospital/physician and no 
liability insurance

• Medical accident without liability



Compensation for medical accident 
without liability

1-Permanent Incapacity  25%

2-Temporary Incapacity  6 months

3- Particular heavy disturbances of life of 
the patient

4-Death of the patient



Art. 2, 7°: 
Definition of medical accident 

without liability

“Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”: 

An accident in causal relationship with health care 
and no liability involved, no causal relationship 
with the medical condition of the patient and 
causing abnormal damage for the patient.



Art. 2, 7°

• Following the law only ‘abnormal’ damage 
will be compensated.

• Definition: the damage is ‘abnormal’ when 
it should not have occurred, taking into 
account the current state of medical 
science, the medical condition of the patient 
and its objectively predictable evolution.



Conclusion

Avoidable, abnormal damage, in the 
light of the state-of-the-art in medical 
science: most complications are not 
compensated and the new law will 
bring in very seldom cases financial 
compensation for the patients.







Analyse anatomopathologie in 
eigen medicolegale praktijk

• (35% Vlaamse ziekenhuizen)

• Gemiste diagnose of onderdiagnose (5 zaken)
• Overdiagnostiek (2 zaken)
• Niet melden resultaten aan patiënt (2 zaken)



• The notion of ‘avoidability’ in medical 
literature 

• The juridical concept of fault, negligence 
and substandard care



A most striking difference between the legal 
fiction of the ‘reasonable man of ordinary 
prudence’ and the medical concept of 
‘avoidability’ is that, legally speaking, the test 
as to whether there has been negligence is not 
the test of a superman, the most brilliant 
professor, who has special competence, 
knowledge and skill; the legal test is the 
standard of the ordinary skilled man and not 
that of a perfect specialist.



In medical literature, the concept 
of avoidability needs to be defined 
and the physician’s behavior has 
to be compared with an abstract 
reference behavior.



In legal sciences: the ‘reasonable 
man of ordinary prudence’ who 
acts with reasonable and due care 
in any given situation.



The ‘reasonable physician’ 
is an abstract concept

• He is an ideal, nonexistent physician, who 
never makes mistakes and is never absent-
minded or fatigued.

• He is thus not human and not subject to 
human frailties.



The ‘reasonable doctor’ is not 
obliged to achieve success in all 

cases

• He must only act with reasonable care and skill.  

• If ‘avoidable behavior’ is defined as behavior that 
is not expected from the ‘reasonable doctor’, this 
legal fiction offers medical science a suitable test to 
adjudge the avoidability aspect of complications in 
its strictest sense.



C. Mathei,  e.a., “Het baarmoederhalskanker-
opsporingsbeleid van huisartsen in Limburg: een 
telefonische rondvraag”, Tijdschrift voor 
Geneeskunde 2009, pg. 1099 e.v.: “De manier waarop 
de vrouwen op de hoogte worden gesteld van de 
resultaten van het onderzoek zijn verschillend.  Verder 
blijkt éénzelfde huisarts er soms verschillende 
manieren op na te houden om de resultaten door te 
geven.  73% van de huisartsen laat de patiënte zelf 
bellen voor het resultaat van het 
screeningsonderzoek.”



Rb. Brussel, 10 september 2014, noot S. Tack, T. 
Gez. / Rev. Dr. Santé, 2018-2019:123-129

 melanoom
 dermatoloog en huisarts volgen één en ander niet op
 bijkomend 5000 euro vergoeden wegens verlies aan genezings- en 

overlevingskansen: 3 jaar later uitgezaaid in de lies, maar patiënt 
nadien genezen verklaard

 de rechtbank oordeelt dat patiënt een kans op betere prognose op 
lange termijn had geleden waarvoor een schadevergoeding kon 
worden toegekend

 de bewijslast voor de tijdige mededeling van abnormale 
laboresultaten rust bij de behandelende specialist

 de huisarts heeft eveneens de taak de patiënt te contacteren en er 
zich van te vergewissen dat hij de nodige opvolgmaatregelen neemt



Rb. Antwerpen, 26 juni 2017 (onuitgegeven)

Huisarts die nalaat een controleraadpleging te 
organiseren om de resultaten van 
medicotechnische onderzoeken op te vragen 
begaat een fout.



Hof Antwerpen, 14 januari 2019 (onuitgegeven)

 Vertraging in diagnostiek is te wijten aan een technisch 
communicatieprobleem tussen de dienst beeldvorming 
en de huisartsenpraktijk, waardoor het protocol niet 
beschikbaar was op het ogenblik dat patiënt op 
raadpleging kwam.

 Gedeelde aansprakelijkheid met patiënt zelf: eigen 
onzorgvuldigheid en nalatigheid om zelf zich niet te 
bevragen bij zijn huisarts.



Avoidable causes involving continuous 
organizational shortcomings and 
negligence in the organization of the 
system could be an important starting-
point for safety improvement by risk 
management.





Wet van 22 maart 2019 inzake de kwaliteitsvolle 
praktijkvoering in de gezondheidszorg

Inwerkingtreding 1 juli 2021



(Hoofdstuk 1) De wet regelt de aangelegenheden als bedoeld 
in artikel 74 Grondwet.

(Hoofdstuk 2) Algemeen koppelt de wet bepaalde 
kwaliteitsvereisten aan de individuele arts, voor zover 
pertinent in functie van zijn bevoegdheden (ongeacht zijn 
kwalificatie, ongeacht de omgeving, ongeacht de aard van de 
verstrekking).
Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om na te 
gaan of hij aan de kwaliteitsvereisten voldoet.

INHOUD KWALITEITSWET  



(Hoofdstuk 3)  
De kwaliteitsvereisten hebben betrekking op: 

 Diagnostische en therapeutische vrijheid
 Feitelijke bekwaamheid van de zorgverlener
 Visum als licence to practice
 Karakterisatie van de patiënt
 Verstrekkingen met anxiolyse/anesthesie
 Zorgcontinuïteit
 Verplichte deelname aan de permanentie
 Huisartsenpermanentie
 Voorschrift 
 Kwaliteitscontrole 
 Register van praktijkvoering
 Meedelen van praktijkinformatie
 Inhoud patiëntendossier
 Omkadering, structuur en organisatie praktijkvoering (eventueel in samenwerking met 

andere zorgverleners)
 Uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidszorgbeoefenaars



(Hoofdstuk 4) Federale Commissie voor toezicht op de 
praktijkvoering in de gezondheidszorg 

(Hoofdstuk 5) Wijzigingsbepalingen

(Hoofdstuk 6) Opheffingsbepalingen

(Hoofdstuk 7) Wijzigingen van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

(Hoofdstuk 8) Inwerkingtreding 



(art. 8) De arts beschikt over de nodige aantoonbare
bekwaamheid en ervaring. Hij houdt een portfolio bij van 
alles wat aantoont dat hij feitelijk bekwaam is (publicaties, 
subspecialisaties, opleidingen, enz..)

(art. 9) Doorverwijsplicht indien de gezondheidsproblematiek 
de grenzen van de eigen bekwaamheid overstijgt

Bekwaamheid



(art. 10) De arts mag enkel gezondheidszorg verstrekken indien 
hij beschikt over een visum dat zijn bekwaamheid tot 
uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep reflecteert. 
Voorwaarde om het beroep van arts uit te oefenen: beschikken 
over een visum dat de bekwaamheid reflecteert 

(art. 11) Het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de 
FOD Volksgezondheid baseert zich voor de uitreiking van het 
visum op het basisdiploma van de gezondheidszorgbeoefenaar. 
(De Koning kan nadere regels uitwerken inzake het aanvragen 
en uitreiken van het visum)

Visum als licence to practice



(art. 12) De arts analyseert de gezondheidstoestand 
van de patiënt en de neemt pertinente gegevens op in 
het patiëntendossier. 

(art. 13) De karakterisatie leidt ertoe dat bepaalde 
gezondheidszorg uitsluitend binnen een ziekenhuis 
mag worden verstrekt (4 situaties beschreven in de 
wet). (De Koning kan nadere regels bepalen)

Karakterisatie van de patiënt 



De nieuwe karakterisatieverplichting
• Nieuwe verplichting met impact vÓÓr de 

uitvoering van de verstrekking.

• Verplichte voorafgaande analyse en aftoetsing
van de risico’s verbonden aan:
 de verstrekking
 de patiënt

• Enkel uit te voeren indien pertinent.

• Te noteren in het patiëntendossier.



Bewaartermijn patiëntendossier

Eén uniforme bewaartijd: minimum 30 jaar, 
maximum 50 jaar vanaf het laatste contact.



Toegang tot gezondheidsgegevens: 
5 voorwaarden

1. Voorafgaande geïnformeerde toestemming patiënt.
2. Een therapeutische relatie met de patiënt.
3. Finaliteit: verstrekken van gezondheidszorg.
4. Toegang is noodzakelijk voor continuïteit en 

kwaliteit gezondheidszorg.
5. Toegang beperkt tot dienstige en pertinente 

gezondheidsgegevens.



All-in toestemming volstaat

• Patiënt kan beroepsbeoefenaar van toegang uitsluiten.

• Bewijs toestemming patiënt: ligt bij 
gezondheidsbeoefenaar.



Controle op toegang tot 
gezondheidsgegevens

• Elke gezondheidszorgbeoefenaar moet nodige 
maatregelen nemen omdat: de patiënt kan 
controleren wie toegang heeft of heeft gehad tot 
de hem betreffende gezondheidsgegevens.

• Rechtspraak: toezicht en handhaving:
 Kwaliteitscontrole door peer review.
 Register van de praktijken.
 Federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering.
 Procedure en preventieve en bestraffende maatregelen.



Federale toezichtcommissie

• Komt in de plaats van de PGC op 1 juli 2021.

• Wettelijk omschreven takenpakket van 
toezichtcommissie is minder ruim dan PGC.

• Bijvoorbeeld: onwettige uitoefening opsporen en 
meedelen aan parket.


