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Op een dag………….



Uittreksel brief klachtenfunctionaris gericht 

aan patholoog X:

• “…. schriftelijke klacht van mevr. H.T., geb 15-02-76 (brief 

van mevr. is bijgesloten)  vanwege een (volgens klaagster) 

door u fout gestelde diagnose op haar borsttumor waardoor 

volgens klaagster een onnodige borstverwijdering en 

chemokuur heeft plaatsgevonden”

• “ Ik verzoek u schriftelijk te reageren op de klacht en op 

bovenstaande feiten en dit mondeling te komen toelichten in 

de vergadering van de klachtencommissie ….”





Casus 1: vrouw 33 jaar

• Knobbel in linker borst.

• Mammografie, echo, MRI: Birads V tumor 6 cm met spiculae.

• Naaldbiopt, cytologische punctie, adenocarcinioom.

• SNB, pre-op chemo en radio.

• MRI vrijwel geen tumorregressie: ablatio links.



• PA Radial scar en floride epitheelhyperplasie.

• Revisie intern biopten en cytologie: conform PA ablatio.

• Consult extern (n.a.v. revisie) biopten, punctie, ablatio: 

conform PA ablatio.

Casus 1: vrouw 33 jaar



Handelswijze bij (vermeende) fout of 

klacht  

• Geef een schriftelijke toelichting bij een mogelijke fout of reactie op 

een klacht, in begrijpelijke taal (ook voor de klachtenfunctionaris)

• Biedt een gesprek aan, altijd in het bijzijn van de klachtenfunctionaris 

( en mogelijk de behandelaar)

• Erken een eventuele onjuiste diagnose (of ander probleem), biedt 

eventueel verontschuldigingen aan voor mogelijke schade, 

• Erken geen aansprakelijkheid of schuld

• Zeg medewerking toe aan een eventueel onafhankelijk onderzoek

Zie gedragscode GOMA, De Letselschaderaad



Deskundigen onderzoek:

hoe fout is fout?



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.



Juridisch Toetsingskader

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”,  

“… in gelijke omstandigheden”.



• Zorgvuldigheid 

• Redelijke bekwaamheid 

• Geldende professionele standaard 

De normering voor de toetsing ligt in feite 

bij de professie zelf



De deskundige 

"Nothing is so easy as to be wise after the event" 
(Opperrechter Branwell, UK, ± 1800 )

Deskundigenoordeel zonder kennis van de afloop in 
de praktijk vrijwel niet mogelijk.

Bij diagnostische disciplines als de pathologie en 
radiologie is de "casus belli" (de coupe en de foto) 
nog aanwezig en derhalve toegankelijk voor 
herbeoordeling 



Naar een zo objectief mogelijke 

herbeoordelingsprocedure

NVVP 1999: Eindrapport Juridische Taakgroep 

NVVP. De omgang met fouten in Laboratoria voor 

Pathologie: praktische en juridische aspecten.

Giard en Broekman, NTvG 2000;144:566-71, Naar 

een objectieve herbeoordelingsprocedure bij een 

mogelijke diagnostische dwaling.

Handleiding herbeoordelingsprocedure bij een 

vermeende diagnostische fout (www.pathology.nl

19-4-2013 Actueel, publicaties juridische cie)

http://www.pathology.nl


Deskundigen onderzoek

Benoemen van “deskundige” die de volgende systematische 
analyse van de mogelijke fout uitvoert of organiseert:

• Wetenschappelijke context.

• Klinische context. 

• Procestoetsing.

• Uitkomsttoetsing met evt. herbeoordeling van het gewraakte 

onderzoek.



Wetenschappelijke context

• evidence based medicine 

• "stand van wetenschap" ten tijde van diagnostisch 
onderzoek 

Klinische context

• relevante klinische informatie 

• indicatie 

• "plausibiliteit" van de diagnose 

• interpretatie in geheel van gegevens en 
bevindingen 



Procestoetsing

• zorgvuldigheid 

• richtlijnen/protocollen 

• werkomgeving,visitatie,accreditatie 

Uitkomsttoetsing

• risico op misclassificatie of diagnostische fout 

• Verslag, voorbehoud bij twijfel, consultatie 

• Eventueel herbeoordeling



Voorbeeld vraagstelling voor deskundigen-

onderzoek. 

1 Kunt u het PA onderzoek X voorleggen aan een 

panel volgens NVvP protocol.

Wat zijn de bevindingen van deze herbeoordeling.

2 Wanneer het panel tot een andere beoordeling komt, 

welke verklaring heeft u hiervoor. 

Wilt u dit zo uitgebreid mogelijk toelichten.



Voorbeeld vraagstelling voor deskundigen-

onderzoek. 

3 Bent u van mening, indien het panel tot een andere 
beoordeling is gekomen, dat er sprake is van 
verwijtbaar onzorgvuldig handelen in die zin dat het 
PA onderzoek niet is beoordeeld zoals van een redelijk 
handelend en redelijk bekwaam vakgenoot onder 
gelijke omstandigheden verwacht mag worden.
Wilt u dit zo uitgebreid mogelijk toelichten.



Herbeoordeling van het gewraakte onderzoek

• Het gewraakte onderzoek anonimiseren 

(vrijwel altijd coupes).

• Set van soortgelijke, ook geanonimiseerde coupes (laten) 

samenstellen (5 – 10).

• Informatie bij deze coupes exact gelijk aan de informatie 

welke ten tijde van de oorspronkelijke beoordeling bij het 

onderzoek beschikbaar was, incl. evt. aanvullend onderzoek 

waarop de oorspronkelijke diagnose was gebaseerd.



Herbeoordeling van het gewraakte onderzoek

• Set, waartussen het gewraakte onderzoek, laten beoordelen 
door (5-7) pathologen welke als “redelijk handelend en 
redelijk bekwaam” kunnen worden beschouwd  onafhankelijk 
van elkaar en zonder kennis van de aard van de mogelijk 
onjuiste beoordeling en van de afloop van de gewraakte casus.

• Rapportage door de “deskundige” / organisator
van de panel-herbeoordeling en van
de brede analyse als boven beschreven..



• Unanieme overeenstemming met de oorspronkelijk 

gestelde diagnose

• Unanieme overeenstemming over de diagnose, maar 

deze wijkt essentieel af van de oorspronkelijk 

gestelde diagnose

• Geen unanieme overeenstemming over de diagnose, 

al dan niet conform de oorspronkelijke diagnose

Mogelijke “uitkomsten” herbeoordeling door 

verschillende pathologen:



• Grootte set coupes?

• Samenstelling set coupes?

• Aantal pathologen?

• Interpretatie uitkomst?

Discussie n.a.v procedure:



Enkele begrippen

Incident: Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces 
die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kan gaan leiden.
(GOMA, KNMG et al. 2010)

Complicatie: Een nadelig en ongewenst effect van een 
medische handeling welke op juiste indicatie en lege artis is 
uitgevoerd.
(Hoofdinspectie Volksgezondheid)

Fout: Nadelig en ongewenst effect t.g.v. een incorrecte 
medische handeling welke binnen iemands 
verantwoordelijkheidsgebied valt.
(Legemaate)



Civiele aansprakelijkheid

("claim")

• Er moet sprake zijn van schade

• Er moet sprake zijn van  een verwijtbare fout 

of nalatigheid

• Er moet een causale relatie zijn tussen “fout” 

en “schade” 
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Blinded review: 1%

Unblinded review: 38%

Herbeoordeling door een ‘expert’
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R.M. Austin

Results of blinded rescreening of Papanicolaou 

smears versus biased retrospective review.

Arch Pathol Lab Med. 1997 Mar;121(3):311-4. 

Herbeoordeling preparaten (?)

Blinded review: Gelijk aan sensitiviteit

Unblinded review: 60 - 96 % afwijkende cellen gezien



• Blinded review of Papanicolaou smears in the context 

of litigation †

Cancer Cytopathology

Volume 102 issue 3, pages 136–141, 25 June 2004

“ Blinded review has become recognized increasingly as the 

most appropriate method to determine the standard of care”


