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• Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), 
• Wet op de Beroepen Individuele beroepen in Gezondheidszorg, 
• Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, 
• Zorgverzekeringswet, 
• Wet bescherming Persoonsgegevens, 
• Wet op de orgaandonatie, 
• Euthanasiewet,  
• Wet op het Bevolkingsonderzoek, 
• Wet maatschappelijke ondersteuning, 
• Wet melding datalekken, 
• Geneesmiddelenwet, 
• Embryowet, 
• Wet op de lijkbezorging
• Wet kwaliteit klachten gezondheidszorg (Wkkgz)
• En nog een stel………..….

Wetten
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Waarmee kan de medewerker in de gezondheidszorg te maken 
krijgen:

1. Civiel recht
2. Tuchtrecht
3. Strafrecht

Rechtsgebieden
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1 Civiel recht

• Overeenkomst met patiënt (WGBO gaat over rechten en plichten van de patiënt )
• Verzoek om schadevergoeding/claim

• Is de schade te verwijten aan het behandelaar/het ziekenhuis?
• Is er schade? Zo ja waar bestaat deze uit?

Mogelijke gevolgen: betaling van een schadevergoeding.
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2 Tuchtrecht

• Kwaliteit van zorg: wet BIG 

• Beoordeling door beroepsgenoten :”redelijk bekwame vakgenoot”
• Doel, bewaken en handhaven van kwaliteit van de beroepsuitoefening  

• Algemeen belang staat voorop, niet dat van de klager of dat van de beroepsbeoefenaar
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Tuchtnormen

• Enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die de zorgverlener in die hoedanigheid behoort te 
betrachten ten opzichte van degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand 
verleent of in bijstand is ingeroepen

• Degene die, in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft 

• Enig ander handelen of nalaten als zorgverlener in de uitoefening van individuele gezondheidszorg.

• Zitting bij het Regionaal tuchtcollege (RMT) of centraal tuchtcollege (CMT)

• Ongegrond, waarschuwing, berisping, boete, ontzegging beroep
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Moreel verwerpelijk gedrag, schade aan rechtsorde

Definitie medische strafzaak:
”Een medische strafzaak is een zaak waarin het medisch handelen of nalaten van een persoon die 
werkzaam is in de (geestelijke) gezondheidszorg of de alternatieve gezondheidssector een redelijk 
vermoeden oplevert van schuld aan enig strafbaar feit zoals bedoeld in artikel 27 Sv.”

Bij een concrete verdenking van een specifiek strafbaar feit volgt een strafrechtelijk onderzoek. In beginsel 
beperkt tot zaken met (kans op) letsel of zaken waarin de patiënt is overleden als gevolg van binnen de 
gezondheidszorg gemaakte (mogelijke) fouten.

Onderzoek naar feiten start na een melding of aangifte, afweging Officier van Justitie. 
Indien er besloten wordt tot vervolging is mogelijk: strafblad, voorwaardelijk/onvoorwaardelijke straf, 
gevangenisstraf

3 Strafrecht
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Casus.
• Patiënt, 80 jaar, komt voor prostaatonderzoek naar aanleiding van mictieklachten
• Beiderzijds biopten afgenomen: diagnose beiderzijds adenocarcinoom, Gleasonscore 4+5=9. 

Infiltratiepercentage in I 40 en 30%, in II 70% in elk van de biopten.
• MRI geen duidelijke tumor
• Skeletscan: geen metastasen
• Patiënt wenst operatie (RALP), erg huiverig voor bestraling (Morbus Crohn in anamnese).

• Onderzoek materiaal na OK : geen maligniteit gevonden!
• DNA onderzoek wijst uit verwijderde prostaat en biopt niet van dezelfde patiënt.

• Verwisseling materiaal met andere patiënt



10

Casus, vervolg

• Gecompliceerd herstel: dunne darmletsel, dubbelloops ileostoma, langdurig verblijf op IC 
• Opname zorghotel voor zorg aan wond en aansterken tot hersteloperaties.
• Na 1 jaar, gedurende welke diverse operaties plaats vinden, infecties optreden en regelmatig verblijf op 

IC,  rest nog 80 cm dunne darm en intact colon.

• Aansprakelijkstelling door patiënt gedurende zijn herstelproces.
• Zowel uroloog als chirurg, raad van bestuur als jurist regelmatig op bezoek bij patiënt. 
• Claimtraject snel ingezet, begeleiding door letselschadespecialist
• Melding IGZ hiervoor uitgebreide SIRE analyse

• Opmerkelijk is dat voor OK uroloog een niet pluis gevoel heeft aangegeven waarop aanvullend 
onderzoek heeft plaats gevonden.
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Reconstructie en analyse

• Bekeken is het protocol over verzamelen van biopten op poliklinieken. Er is gewerkt volgens protocol 
maar dat is op meerdere wijze interpretabel.

• Diagnostiek van pathologie in stroomschema met barrières om verwisselingen te voorkomen. Lab heeft 
gewerkt volgens protocol, elke processtap wordt gecontroleerd.

• Aanvullende onderzoek op materiaal op basis van niet pluis gevoel
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Conclusie

• Niet duidelijk blijft waar de verwisseling heeft plaats gevonden. 

• In het proces zijn verschillende barrières om verwisseling te voorkomen. Ten minste 2 (urologie) of 3 
(pathologie) hebben mogelijk gefaald waardoor verwisseling mogelijk bleek. 

1. Poli urologie legt naamstickers vooraf klaar. 
• Niet is beschreven hoe de controle plaats vindt. Er is geen time-out en sign-out procedure in protocol.

2. Op PA vindt systematische controle op elke processtap maar ook menselijke controle op eigen handelen, 
in aantal stappen is niet te controleren of de stap er voor goed was. 
Als verwisseling hier heeft plaats gevonden hebben ten minste 3 controlemomenten gefaald waarin ten 
minste 2 patiënt- identifiers zijn toegepast
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Verzendinstructie transport

Conform JCI en andere kwaliteitskeurmerken o.a. CCKL en de ISO norm 15189. Om patiëntverwisselingen 
te voorkomen (per patiënt) inpakken van het patiëntmateriaal. 

Materiaal in afgesloten, lekdicht potje, met duidelijke patiëntidentificatie. 

Elk potje in een safetybag, bijgevoegd het absorptiemateriaal, meerdere potjes van één patiënt in één 
safetybag.

Sluit safetybag door middel van de plakstrip, volledig aanvraagformulier in safetybag met de 
patiëntgegevens zichtbaar.

Transport door middel van transportkoffer, voorzien van het etiket

Verbeteringen
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Slot:

• Aansprakelijkheid is erkend
• Dit betekent voor het ziekenhuis dat er verwijtbaar gehandeld is
• Vaststellingsovereenkomst waarin hoogte van het uit te keren bedrag door partijen is vastgelegd.

• Het gaat overigens goed met de patiënt.
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Vragen?
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