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Onderwerpen

• Samenvatting juridische toetsingskaders
• Casuïstiek
• Over de professionele standaard
• Bijzondere positie BVO
• Afsluiting
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Juridisch toetsingskader
• Burgerlijk Wetboek ( art. 7: 453 BW)

De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met 
de op hem rustende verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de voor 
hulpverleners geldende professionele standaard

• Arrest Hoge Raad 1990
Bij vaststellen van aansprakelijkheid voor het medisch handelen dient 
getoetst te worden of "de arts heeft gehandeld met de zorgvuldigheid 
welke van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts verwacht 
mag worden."

4

WGBO  (Wet Geneeskundige 
Behandel Overeenkomst)

Diagnostisch onderzoek
• Informatieplicht ( Art. 7:448 BW)

– aard en doel van het onderzoek
– te verwachten gevolgen en risico’s
– eventuele alternatieve methoden
– uitslag van het onderzoek en consequenties 

daarvan
• Recht op niet-weten ( Art.6: 449 BW)
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• Zorgvuldigheid

• Redelijke bekwaamheid

• Geldende professionele standaard

De normering voor de toetsing
ligt in feite bij de professie zelf
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Hodie mihi,

cras tibi
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Uitgangs-
situatie UitkomstProces

Structuur

Noodzaak van een Noodzaak van een multidimensionalemultidimensionale
toetsing vanuit toetsing vanuit ex anteex ante perspectief:perspectief:

��procestoetsing!procestoetsing! 8

Multidimensionale Multidimensionale toetsingtoetsing

•• Klinische contextKlinische context
•• Wetenschappelijke contextWetenschappelijke context
•• Procedurele toetsingProcedurele toetsing
•• UitkomsttoetsingUitkomsttoetsing
•• Objectiverende herbeoordelingObjectiverende herbeoordeling
•• Organisatorische contextOrganisatorische context
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Casus ACasus A

•• Man, 65 jaar, frequente mictiedrangMan, 65 jaar, frequente mictiedrang
•• HA: ‘kuurtje’HA: ‘kuurtje’��geen effect geen effect �� echo buikecho buik
•• RIP in de blaas, RIP in de blaas, afvloedbelemmeringafvloedbelemmering
•• Verwijzing naar uroloog Verwijzing naar uroloog �� TURTUR--blaasblaas
•• PA: PA: ““urotheelcelcarcinoom urotheelcelcarcinoom met wat met wat 

ongebruikelijke presentatie. Intrinsieke ongebruikelijke presentatie. Intrinsieke 
blaasmusculatuur wordt aangetast.blaasmusculatuur wordt aangetast.””
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Casus ACasus A

•• Therapie: Therapie: cystectomie vlgs Brickercystectomie vlgs Bricker
•• PAPA--onderzoek blaas: onderzoek blaas: inverted papillomainverted papilloma
•• Uitleg aan de patiUitleg aan de patiëënt nt 
•• Resultaat: schadeclaim wegens onnodige Resultaat: schadeclaim wegens onnodige 

mutilatie door fout van van patholoogmutilatie door fout van van patholoog
•• Verweer patholoog: Verweer patholoog: ‘‘inverted papillomainverted papilloma’’

was mij niet uit de praktijk bekend; het is was mij niet uit de praktijk bekend; het is 
een bekende een bekende ‘‘pifallpifall’’..
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Casus ACasus A

•• Objectiverende herbeoordelingObjectiverende herbeoordeling::
--vijf pathologen kregen set coupes van vijf pathologen kregen set coupes van 
blaasafwijkingenblaasafwijkingen
-- alle vijf, alle vijf, zonder enig voorbehoudzonder enig voorbehoud: beeld : beeld 
van van ‘‘inverted papillomainverted papilloma’’
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Casus BCasus B

•• Man, 51 jaar. Mictiedrang, Man, 51 jaar. Mictiedrang, dysuriedysurie,,
koorts, soms koorts, soms haematuriehaematurie..

•• HA: ‘kuurtje’ HA: ‘kuurtje’ �� klachten komen weer klachten komen weer 
terug terug �� verwijzing uroloogverwijzing uroloog

•• Uroloog: geen UWI, harde prostaat, Uroloog: geen UWI, harde prostaat, 
PSA: 4,3 PSA: 4,3 ngng/ml/ml

•• Neemt Neemt prostaatnaaldbioptenprostaatnaaldbiopten



3

13

Casus BCasus B

•• ““In 3 van de 4 linker prostaat naaldIn 3 van de 4 linker prostaat naald--
biopten vrij uitgebreide lokalisatie van biopten vrij uitgebreide lokalisatie van 
adenocarcinoom, adenocarcinoom, Gleason Gleason score 5+5=10score 5+5=10””

•• Radicale Radicale prostatectomieprostatectomie
•• PA: PA: granulomateuzegranulomateuze prostatitisprostatitis
•• PatiPatiëënt: incontinent, impotentnt: incontinent, impotent
•• Verweer patholoog: Verweer patholoog: ““bekende bekende pitfallpitfall””
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Casus BCasus B

•• ““Microscopie: In I in de drie biopten Microscopie: In I in de drie biopten 
tumoreuze veranderingen waarbij deels tumoreuze veranderingen waarbij deels 
spoelcelligespoelcellige,, epitheloideepitheloide cellen met cellen met 
plaatselijk prominente plaatselijk prominente nucleolinucleoli het het 
stroma weefsel opvullen, geen stroma weefsel opvullen, geen 
buisvorming meer. buisvorming meer. ImmunohistochemieImmunohistochemie::
PSAPSA--positiviteitpositiviteit van de tumor.van de tumor.””
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Herbeoordeling casus BHerbeoordeling casus B

1. Granulomateuze prostatitis
2. Vermoedelijk carcinoom PSA, p63, CD68
3. Dd seminoom, adenocarc; IP nodig
4. A) mesenchymaal? B) ontsteking? C) helder-

cellige tumor?; ik weet het niet!
5. Reactief vs. maligne; immuno!
6. Granulomateuze ontsteking
7. Wrsch ontsteking; PSA, CAM 5.2
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“Bekende “Bekende pitfallpitfall””

•• Van een redelijk bekwaam en redelijk Van een redelijk bekwaam en redelijk 
handelend patholoog mag verwacht handelend patholoog mag verwacht 
worden dat deze bekend is met mogelijke worden dat deze bekend is met mogelijke 
valkuilen en daarop ook zal anticiperen.valkuilen en daarop ook zal anticiperen.

•• Blijkt uit het microscopisch verslag dat Blijkt uit het microscopisch verslag dat 
voldaan is aan de diagnostische criteria?voldaan is aan de diagnostische criteria?
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““Before making Before making a diagnosis of carcinoma,a diagnosis of carcinoma,
it it is prudent is prudent for for the the pathologist to considerpathologist to consider
the the various benign patterns various benign patterns and and processesprocesses
that can simulate prostaticthat can simulate prostatic adenocarcinoma”adenocarcinoma”

B. B. BrigleyBrigley,, Benign mimickers Benign mimickers of of prostaticprostatic adenocarcinoma adenocarcinoma 
Modern Modern Pathology Pathology 2004;17:3282004;17:328--4848

“Bekende“Bekende pitfallpitfall””
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Casus Casus CC

•• Vrouw geboren Vrouw geboren 19661966
•• 1996 1996 eerste eerste uitstrijk BVOuitstrijk BVO,, Geen klachten.Geen klachten.PAPAP I , B1P I , B1
•• 1998 consult gynaecoloog wegens contactbloedingen.1998 consult gynaecoloog wegens contactbloedingen.

Colposcopie: zeer verdachte Colposcopie: zeer verdachte portioportio.. Uitstrijk PAP IV, B1Uitstrijk PAP IV, B1
•• Revisie uitstrijk 1996 ( Revisie uitstrijk 1996 ( inin hetzelfde lab.verricht): hetzelfde lab.verricht): 

"verspreid is afwijkend epitheel aanwezig passend bij PAP "verspreid is afwijkend epitheel aanwezig passend bij PAP 
IV"IV"

•• Biopten: invasief plaveiselcelcarcinoomBiopten: invasief plaveiselcelcarcinoom
LymLymffklierbioptenklierbiopten (metastasen)(metastasen)�� rradioadio-- en en cchemotherapiehemotherapie

•• 2000 : longmetastasen2000 : longmetastasen;; 2001 : patiënte overleden.2001 : patiënte overleden.
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• Echtgenoot stelt ziekenhuis aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid PA-lab.

• Eerste Deskundigen Rapport Jur.Cie.NVVP:
* Panel-herbeoordeling niet zinvol bij screeningsonderzoek
* Suggestie voor procestoetsing bij betreffende lab. m.b.t. 
kwaliteitsborging.

• Antwoord letselschadeadvocaat:
* Persisteert in verzoek om panel-herbeoordeling ( onderscheid 
verwijtbare vs niet-verwijtbare “misser”?)
* Verzoek om procestoetsing betreffende lab. m.b.t. 
kwaliteitsborging in 1996.

Casus Casus CC
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Resultaat Panel-herbeoordeling:
4 x PAP IIIB
1 x PAP IIIA

"Site-visit" laboratorium, kwaliteits-indicatoren? 
( Commissie Cytologie NVVP )

Casus Casus CC
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Tuchtcollege AmsterdamTuchtcollege Amsterdam

“Gezien de bekende kans op fout“Gezien de bekende kans op fout--negatievenegatieve
uitkomsten bij cervixcytologisch onderzoekuitkomsten bij cervixcytologisch onderzoek
dient iedere arts daarmee rekening te dient iedere arts daarmee rekening te 
houden en dus bedacht zijn op die houden en dus bedacht zijn op die 
mogelijkheid”mogelijkheid”
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Huidige claim “misser” BOBHuidige claim “misser” BOB

LetselschadeLetselschade--advocaat:advocaat:
“Heeft uw beroepsvereniging normen “Heeft uw beroepsvereniging normen 
geformuleerd wat het maximaal nog geformuleerd wat het maximaal nog 
aanvaardbare percentage foutaanvaardbare percentage fout--negatieve negatieve 
uitstrijken mag zijn?”uitstrijken mag zijn?”
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Kwaliteitsverschillen Kwaliteitsverschillen labslabs
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Mammografie: Mammografie: verschillenverschillen
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ImplicatiesImplicaties

1.1. ResearchResearch:: wat wat is is er er mogelijk?mogelijk?
2.2. OpleidingOpleiding::

-- meer orgaangerichte systematiekmeer orgaangerichte systematiek
-- vooral aandacht voor ‘vooral aandacht voor ‘pitfalls’pitfalls’

3.3. WerkwijzeWerkwijze::
-- weet ik zeker dat….weet ik zeker dat….
-- adequate microscopieverslagleggingadequate microscopieverslaglegging
-- zorgvuldigheid administreren!zorgvuldigheid administreren!
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CASUS  BVO II

• BVO   December  2003:PAP I , B2a 
• Augustus 2004  consult gynaecoloog wegens kontaktbloeding

PAP V , kolposcopie: suspecte portio
Biopten: invasief plaveiselcelcarcinoom met lymfekliermetastasen

• Revisie BVO uitstrijk 2003 door zelfde lab.: aanvullend bericht: bij 
revisie PAP 0

• Klacht bij Klachtencommissie :  bij PAP 0 was uitstrijk herhaald, nu 
mogelijk verminderde genezingskans door delay.

• Op verzoek Klachtencommissie herbeoordeling BVO uitstrijk.
• Panel-herbeoordeling :  2 x PAP 0 , 2 x PAP I (B2a), 1 x PAP IIIB 

(B2a)
• Na  toelichting door patholoog : klacht ingetrokken.

Vrouw  1944
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Verschillen BVO en diagnostiek 
op indicatie

Screening

• Geen klachten
• 1 test of onderzoek
• Gebruikte test niet 100% 

betrouwbaar
• Doel: aangeven kans op 

het hebben of krijgen van 
de gezochte afwijking

Diagnostiek

• Gericht op klachten
• Diagnostische strategie
• Meerdere tests / 

onderzoeken
• Vaststellen van aan- of 

afwezigheid van een 
vermoede afwijking
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RWMGiard 
De aansprakelijkheid voor vermeende diagnostische 
fouten bij bevolkingsonderzoek.

NJB 16, 20 april 2001; 751-57    www.njb.nl
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Jurisprudentie 1

Arrest Gerechtshof Arnhem 2004/1068

"…… wordt voorop gesteld dat aan een 
screeningsonderzoek, dat op een doelgroep zonder 
specifieke klachten is gericht, geen lagere 
zorgvuldigheidseisen behoren te worden gesteld dan 
aan een diagnostisch onderzoek, dat wordt verricht op 
geleide van specifieke klachten….."
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Jurisprudentie 2

• "……als maatstaf de norm van de redelijk handelend 
en redelijk bekwame radioloog die in gelijke 
omstandigheden heeft te oordelen….."

• Uit Deskundigenrapport   NETC
"…..Screeningsradiologen kunnen daarom niet aan de 
hand van een casus worden beoordeeld. De 
professionele standaard in de screening wordt 
gemeten met behulp van statistische indicatoren….."

Arrest Gerechtshof Arnhem 2004/1068
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Jurisprudentie 3

"…Het hof aanvaardt niet dat uitsluitend op 
statistische basis beoordeeld kan worden of een
screeningsradioloog heeft gehandeld met de 
zorgvuldigheid die van hem kan worden verwacht, 
ook al is van dit soort onderzoek bekend en aanvaard 
dat het met een niet te verwaarlozen percentage van 
fout-positieve en fout-negatieve beoordelingen 
gepaard gaat…"
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Jurisprudentie 4

• "…..Het gaat dan derhalve om fout-negatieve 
beoordelingen die, volgens de in de beroepsgroep 
geldende maatstaven, buiten de aan de
screeeningsradioloog toekomende beoordelingsmarge 
liggen….."

• "……Er zal derhalve alsnog een  onderzoek dienen 
plaats te vinden door middel van een “blind”
onderzoek van een reeks mammogrammen door twee 
of meer screeningsradiologen….."
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Jurisprudentie 5

• Uitspraak over interpretatie van  een deskundigen ( niet geheel 
conform NVVP protocol).

• Oorspronkelijke beoordeling PAP II
• Panel-herbeoordeling   4 x PAP IIIB, 2 x PAP IV
• Aanvullende vraag Rechtbank: " …. Of de afwijkende beoordeling van 

het uitstrijkje in aanmerking nemend, kan worden gezegd dat het 
laboratorium(personeel) destijds niet lege artis heeft gehandeld"

Tussenvonnis rechtbank Amsterdam:
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Jurisprudentie 5
• Toelichting deskundige: "Het laboratorium heeft echter wel lege artis

gehandeld volgens de destijds geldende algehele praxis door het 
herhalingsadvies van 1 jaar te geven."

• "Dit is mijns inziens geen verwijtbare beoordelingsfout …."
• "De Rechtbank maakt dit oordeel van de deskundige tot de hare….."
• "Daaruit vloeit voort de juridisch relevante conclusie dat naar de 

maatstaf van een redelijk handelend en redelijk bekwaam 
analist/patholoog anno (destijds) niet kan worden gezegd dat deze 
PAP-klasse niet had kunnen worden afgegeven."

• "….. het ziekenhuis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het 
daardoor ontstane delay…"
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• (Hoe) kunnen we onderscheid maken tussen een 
fout-negatieve beoordeling waarbij de 
"aanvaarde" kans hierop zich heeft gerealiseerd en
een aperte, verwijtbare "gemiste" diagnose?

• Is er een norm voor  "de screenings radioloog/patholoog 
toekomende beoordelingsmarge" ?

• Panel-herbeoordelingsprocedure volgens protocol
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Interpretatie herbeoordeling 
BVO?

• Unaniem oordeel van het panel welke de 
oorspronkelijke beoordeling niet steunt :
"verwijtbare" onjuiste beoordeling ( redelijk bekwame 
en redelijk handelende etc.)

• Verdeeld oordeel van het panel : kennelijk een 
discutabele beoordeling en derhalve inherent aan de 
onderzoeksmethode
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Interpretatie herbeoordelingInterpretatie herbeoordeling

Carcinoom na
voorafgaande

‘normale’ screening

Protocollaire
herbeoordeling

Unaniem oordeel:
afwijkend

Unaniem oordeel:
normaal

Diagnose
gemist

Diagnose niet
gemist

Gemengd oordeel
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Revisies 1

• Conform Praktijkrichtlijn BVO NVVP

• Doel van de revisie : ter lering, kwaliteitstoetsing.
Doel is niet : vaststellen van eventuele verwijtbare 
"fout" bij beoordeling destijds

• Bij wijziging van oorspronkelijke beoordeling:
revisie-verslag verzenden ? 

39

Revisies 2

• Wijzigingen van het oorspronkelijk verslag vastleggen 
en intern bespreken.

• Niet zonder meer het aanvullende verslag naar 
aanvrager verzenden
(Informatieplicht WGBO? MIB-procedure?)

• Indien revisie van eerdere uitstrijk door
patiënte/aanvrager wordt verzocht: 
panel-herbeoordeling van gewraakte uitstrijk 
verrichten en rapporteren
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De praktijk van De praktijk van hethet rechtrecht
HetHet toernooimodeltoernooimodel

•• zet hetzet het conflict op conflict op scherpscherp
•• het gaat om winnenhet gaat om winnen!!
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Juridische weersverwachtingJuridische weersverwachting

Waar komen de buien vandaan?Waar komen de buien vandaan?
•• Vaker claims gemiste diagnose maligne Vaker claims gemiste diagnose maligne 

melanoommelanoom
•• Claims i.v.m. een oksel vol tumor na een Claims i.v.m. een oksel vol tumor na een 

‘benigne’ schildwachtklier: helpt ‘benigne’ schildwachtklier: helpt 
protocollaire omschrijving?protocollaire omschrijving?

•• Voortduren stroom zaken Voortduren stroom zaken BVOBVO


