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Voorwoord  
 

Na een lange periode met vallen en opstaan is het zover, de afronding van mijn studie in de vorm van de scriptie 
die nu voor u ligt. Deze scriptie is het resultaat van mijn onderzoek naar informed consent-bewijsproblematiek op 
nationaal en Europeesrechtelijk niveau, de rol van shared decision making binnen dat kader en de invloed van het 
zelfbeschikkingsrecht daarop. De start van mijn scriptie-traject was lastig, mede omdat ik niet thuis ben in het 
medisch aansprakelijkheidsrecht. Ik zou echter mijzelf niet zijn, als ik the easy way out zou hebben genomen. Dit 
is voor mij tegelijkertijd een prikkel geweest om mij onder te dompelen in een voor mij nieuw rechtsgebied en het 
onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Het is ontzettend leerzaam geweest. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken een aantal mensen te bedanken. Allereerst de heer Rinkes, mijn 
begeleider tijdens het schrijven van mijn scriptie. Hartelijk dank voor het sparren over een onderwerp en het 
geduld dat u gedurende dit traject hebt gehad. Ook wil ik mevrouw Reumers bedanken, die de moeite heeft 
genomen om als tweede lezer mijn scriptie te beoordelen. Ook ben ik heel dankbaar voor Ben. Door zijn 
ondersteuning en feedback heeft het onderzoek vorm gekregen en ben ik erg trots op het eindresultaat. Natuurlijk 
wil ik ook mijn lieve Brendan en ouders hier noemen, omdat zij mij onvoorwaardelijk steunen, steeds weer hebben 
gemotiveerd en net zo blij zijn als ik dat mijn studie met goed gevolg is afgerond. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe! 

Sarah Benbouazza 
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Lijst met afkortingen 

 

bijl.   bijlage(n) 

BW    Burgerlijk Wetboek 

SDM   shared decision making 

e.a.    en andere(n) 

EBI   Extra Beveiligde Inrichting 

ECLI    European Case Law Identifier 

ECRM   Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 

EHRM    Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

EU   Europese Unie 

EVRM  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden 

GOMA Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 

Medische Aansprakelijkheid 

Gw    Grondwet 

Hof    gerechtshof 

HvJ EU   Hof van Justitie van de Europese Unie 

HR    Hoge Raad der Nederlanden 

IGZ   Inspectie voor de Gezondheidszorg  

jo.    juncto 

Kamerstukken I   Kamerstukken (Eerste Kamer) 

Kamerstukken II   Kamerstukken (Tweede Kamer) 

LJN   landelijk jurisprudentienummer 

L&S   Letsel & Schade 

MC    Medisch Contact 

MvT    memorie van toelichting 

m.nt.    met noot van 

NIVEL    Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 

NJB    Nederlands Juristenblad 

NJ    Nederlandse Jurisprudentie 

p.    pagina(‘s)/bladzijde(n) 

par.    paragraaf 
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Parl. Gesch.  parlementaire geschiedenis 

Parl. St.    parlementaire Stukken 

rb.    rechtbank 

r.o.    rechtsoverweging 

Rv   Wetboek van Rechtsvordering 

Stb.    Staatsblad 

TvGR    Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 

vlg.   volgens  

WGBO    Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding  
 
1.1.  Inleiding en probleemstelling 
Patiëntenrechten is een belangrijk onderdeel van het gezondheidsrecht. Bij de uitvoering van een geneeskundige 
behandeling rusten daarom op grond van de wet bepaalde verbintenissen en plichten op een hulpverlener. Een 
van de belangrijkste verplichtingen, is de informatieplicht. Tot voorkort, voordat de wet in 2018 werd gewijzigd1, 
moest een hulpverlener op grond van artikel 7:448 BW een patiënt inlichten over de voorgenomen behandeling 
en dient de patiënt, na het ontvangen van voldoende informatie, toestemming te verlenen voor de te verrichten 
behandeling.2 Die informatieplicht en toestemmingsvereiste wordt veelal als één gezien, nu het zo sterk met 
elkaar verbonden is. Samen wordt het ook wel informed consent genoemd. 

Wanneer een patiënt schade lijdt vanwege het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener, 
is sprake van een bijzondere situatie. Er is immers geen sprake van een door een hulpverlener verkeerd verrichte 
behandeling waardoor een complicatie is opgetreden waar (fysieke) schade uit voortvloeit. Er is sprake van een 
behandeling die door de hulpverlener volgens de geldende normen is verricht, waarbij zich desondanks een risico 
heeft verwezenlijkt, waarover de hulpverlener de patiënt vooraf niet voldoende heeft ingelicht. De patiënt zal in 
dat geval stellen dat hij geen toestemming voor de behandeling zou hebben gegeven als hij had geweten dat het 
intreden van deze complicatie een mogelijkheid was. De schade die de patiënt heeft geleden, zou in dat geval niet 
zijn opgetreden. De patiënt kan op deze manier de hulpverlener aansprakelijk stellen voor het optreden van een 
complicatie en de daaruit voortvloeiende schade, zonder dat de hulpverlener verweten kan worden dat de 
complicatie zich heeft voorgedaan. 
 
Inmiddels leven we 20 jaar na de zogeheten Informed consent-arresten van de Hoge Raad.3 In de tussentijd is er 
veel over het onderwerp geschreven en zijn er ontwikkelingen in zowel wetgeving als jurisprudentie geweest. 
Hoewel informed consent in het medisch aansprakelijkheidsrecht als een belangrijk uitgangspunt wordt 
beschouwd, blijkt uit literatuur en jurisprudentie dat het voor een patiënt nog steeds erg lastig is om schade te 
verhalen die hij heeft geleden als gevolg van het schenden van de informatieplicht. Er zijn talloze rechtszaken te 
vinden over patiënten die een hulpverlener aansprakelijk stellen vanwege het schenden van de informatieplicht.4 
Een patiënt slaagt er vaak niet in het nodige bewijs te leveren, vanwege verschillende hobbels die hij moet nemen.5 
Het uitgangspunt binnen ons aansprakelijkheidsrecht is: wie stelt, bewijs.6 Allereerst moet de patiënt stellen en 
bewijzen dat de hulpverlener hem onvoldoende of onjuist heeft geïnformeerd over de behandeling en met name 
het ingetreden risico (de normschending). Ook het causaal verband dient door de patiënt bewezen te worden. Er 
moet sprake zijn van een verband tussen het schenden van de informatieplicht en de schade die de patiënt heeft 
geleden. De patiënt moet dus aantonen dat hij de behandeling niet zou hebben, of eventueel op een andere wijze 
zou zijn, ondergaan als hij volledig was geïnformeerd en dus van het achteraf ingetreden risico op de hoogte was 

 
1 Zie de inwerkingtredingsregeling van de Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdweten enkele 
andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen vaneen wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch 
dossier van een overleden patiënt (Stb. 2019, 224). 
2 Uitzonderingen daargelaten, genoemd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). 
3 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging) en HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3963, 
NJ 2002/387, m.nt. J.B.M. Vranken (Spondylodese).  
4 Enkele recente uitspraken: Rb. Amsterdam 25 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2334; Rb. Midden-Nederland 28 augustus 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:4095; Rb. Rotterdam 30 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9245; Rb. Midden-Nederland 24 maart 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:1741. 
5 Als vooronderzoek is via www.rechtspraak.nl bekeken wat het resultaatbeeld van diverse combinaties van zoektermen. De zoekterm 
‘informed consent’ leverde 809 uitspraken op. Dit zijn niet allemaal zaken in het kader van medische aansprakelijkheid, gezien informed 
consent ook een term is die in bijvoorbeeld bijstandsfraudezaken wordt gebruikt. De zoekopdracht ‘informed consent’ en ‘aansprakelijk’ 
leverde 247 uitspraken op , waarvan 30 sinds 2020. De zoekopdracht ‘informed consent’, ‘aansprakelijk’ en ‘7:448’ heeft 62 uitspraken 
opgeleverd, waarvan acht sinds 2020. Wanneer wordt gezocht op ‘informed consent’ en ‘7:448’, levert dat 88 resultaten op, waarvan tien 
sinds 2020. Tot slot heeft de zoekopdracht ‘informed consent’, ‘aansprakelijk’, ‘7:448’ en ‘causaal verband’ 37 uitspraken opgeleverd, 
waarvan zeven sinds 2020. Van die zeven uitspraken, zijn vier van rechtbanken, een van het hof ’s-Hertogenbosch en twee van de Hoge 
Raad. In alle vijf de zaken van de rechtbanken en het hof, is de vordering van de patiënt afgewezen, vanwege het ontbreken van bewijs en/of 
het ontbreken van een causaal verband. Op grond hiervan is de conclusie gestoeld dat een patiënt in dergelijke zaken er vaak niet in slaagt 
het nodige bewijs te leveren. 
6 Artikel 150 van het Wetboek van Rechtsvordering (Rv).  

http://www.rechtspraak.nl/
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geweest.7 Als de patiënt daar niet in slaagt, is het causaal verband niet vast te stellen en volgt derhalve geen 
aansprakelijkheidsstelling van de hulpverlener en daarmee geen schadevergoeding. 
 
Een illustratie middels een recente zaak. Deze zaak, behandeld door de rechtbank Amsterdam, deed zich voor op 
31 oktober 2012 in het AMC.8 In juli 2012 werd bij de patiënt acute myeloïde leukemie geconstateerd. Hem werd  
door het AMC geadviseerd een allogene stamceltransplantatie te ondergaan, vanwege het hoge risico op recidief 
en vroegtijdig overlijden. Slechts één donor was beschikbaar. Gebleken is dat deze een G6PD deficiëntie had.9 De 
patiënt is voorafgaand aan de procedure ingelicht over de procedure en de risico’s daarvan. Aan hem is uitgelegd 
dat de donor een “mismatched donor” was en dat daarbij de risico’s ten aanzien van de ‘omgekeerde afstoting’ 
hoger zijn dan bij een volledige gematchte donor. Hem is voorafgaand aan de procedure niet verteld over de G6PD 
deficiëntie van de donor. Ook op het informed consent formulier werd dit niet genoemd. Pas op 5 november 2012 
heeft de behandelaar de patiënt ingelicht over de door de patiënt als gevolg van de stamceltransplantatie 
verworven G6PD deficiëntie. De patiënt heeft de rechtbank verzocht materiële en immateriële schade te 
vergoeden. Hij heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat het AMC een medische fout heeft gemaakt door 
hem niet voorafgaand aan de transplantatie in te lichten over de G6PD deficiëntie, waardoor hij niet 
weloverwogen toestemming heeft kunnen geven voor de voorgestelde transplantatie. Volgens de patiënt zou hij 
de behandeling niet hebben ondergaan, als hij had geweten dat zijn donor besmet was met een G6PD deficiëntie 
en de daarbij behorende klachten zouden kunnen optreden. Verder heeft hij door de G6PD deficiëntie zijn 
vegetarische levenswijze niet kunnen voorzetten en is hij in gewetensnood met zijn geloof. Door de G6PD 
deficiëntie is een normaal leven voor de patiënt niet meer mogelijk en dit heeft hem getraumatiseerd. De 
rechtbank oordeelde dat het causaal verband tussen het niet informeren van de patiënt over de G6PD deficiëntie 
en de gestelde schade ontbreekt. Volgens de rechtbank had de patiënt onvoldoende feiten gesteld die de 
conclusie rechtvaardigen dat hij, als hij voldoende was ingelicht over de G6PD deficiëntie bij de donor, als redelijk 
handelende patiënt niet zou hebben gekozen voor de stamceltransplantatie. Het verzoek van de patiënt werd 
daarom afgewezen. 
 
Deze zaak illustreert het probleem waar veel patiënten tegenaan lopen. Hoewel vaststaat dat een patiënt niet 
voldoende is geïnformeerd, blijft aansprakelijkheidstelling en dus schadevergoeding uit. Het is duidelijk dat dit 
wordt gezien als een probleem binnen het medische aansprakelijkheidsrecht en dat er behoefte bestaat aan 
ruimere mogelijkheden voor een patiënt om te bewijzen dat hij schade heeft geleden als gevolg van schending 
van de informatieplicht. In de jurisprudentie zijn de laatste twee decennia verschillende handvatten ontwikkeld 
om de bewijslast van het causaal verband te verlichten.10 Gelet op recente jurisprudentie, lijken deze oplossingen 
weinig tot geen soelaas te bieden. Ook in de literatuur blijven discussies bestaan. Zo hebben verschillende auteurs 
zich afgevraagd of het recht niet tekortschiet, nu het bij informed consent gaat om het uitvoering geven aan 
grondwettelijk gewaarborgde rechten als het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en deze rechten niet op adequate wijze beschermd worden.11    
 
Zoals gezegd, is informed consent een van de belangrijkste verplichtingen van een hulpverlener en rechten van 
een patiënt binnen het medische aansprakelijkheidsrecht. Het informed consent is van groot belang voor het 
zelfbeschikkingsrecht van een patiënt.12 Als de patiënt onvolledige of zelfs onjuiste informatie krijgt, bestaat de 
mogelijkheid dat hij toestemming geeft voor een behandeling, die hij – als hij de nodige informatie had gekregen 
– anders niet zou hebben ondergaan. Uit rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
blijkt dat een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht zelfs een inbreuk op het recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zoals neergelegd in art. 8 EVRM inhoudt.13 Het EHRM neemt aansprakelijkheid aan als er 
sprake is van schadelijke gevolgen van een behandeling waarvoor de betrokkene geen toestemming heeft 

 
7 Franse 2015, p. 12; M.J.J. de Ridder, ‘Causaal verband bij informed consent’, TvGR 2000/6, 353-361; Giesen 2014, p. 65. 
8 Rb. Amsterdam 24 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5720. 
9 De G6PD deficiëntie is een erfelijke deficiëntie, die leidt tot afbraak van rode bloedcellen. 
10 Aanpassing WGBO (voorstel Wijne), verzwaarde informatieplicht en verzwaarde motiveringsplicht, proportionele aansprakelijkheid, verlies 
van een kans, omkeringsregel, no-fault compensatiesysteem, vergoeding integriteitsschade. Dit komt verder aan bod in hoofdstuk 3.  
11 Hendrix & Akkermans 2007, p. 498 en 499; De Tavernier 2010, p. 139; Giesen & Maes 2014, p. 224; Overheul 2016, p. 3. 
12 Overheul 2016, p. 2.  
13 Hendriks 2013, p. 532; Overheul 2016, p. 1, 5 en 7. 
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gegeven.14 Daarmee lijkt de jurisprudentie op Europeesrechtelijk niveau significant te verschillen van de nationale 
jurisprudentie.15 Dat is reden om in onderhavig onderzoek informed consent ook Europeesrechtelijk te bekijken 
en te bezien of de verschillen verklaarbaar zijn of dat het nationale recht tekortschiet en/of aangepast zou moeten 
worden. 
 
In 2018 is artikel 7:448 BW aangepast in die zin dat de hulpverlener de patiënt niet alleen hoeft te informeren, 
maar dat het uitgangspunt is dat de hulpverlener en patiënt overleggen over de mogelijkheden qua behandeling 
en samen tot een beslissing komen. Dit behelst dus meer dan slechts het geven van informatie door de arts en het 
geven van toestemming door de patiënt (informed consent). Het is onduidelijk of deze recente wijziging iets 
verandert aan de mogelijkheid van een patiënt om schade te verhalen wanneer de informatieplicht door een arts 
is geschonden, en of hierdoor het zelfbeschikkingsrecht beter wordt gewaarborgd. Ook daaraan wordt daarom in 
dit onderzoek aandacht besteed. 
 
Kortgezegd lijkt het Nederlands aansprakelijkheidsrecht tekort te schieten als het gaat om het beschermen van 
patiëntenrechten, in die zin dat het – ondanks de in de jurisprudentie ontwikkelde handvatten en recent in de wet 
opgenomen shared decision making – voor hen erg lastig is om schade te verhalen die is geleden als gevolg van 
het schenden van de informatieplicht. Met name lijkt het nationale recht niet te voldoen aan de 
Europeesrechtelijke normen, in die zin dat het recht op zelfbeschikking onvoldoende beschermd wordt. Daarom 
is van belang om uit te zoeken welke knelpunten er op dat gebied in het Nederlandse medische 
aansprakelijkheidsrecht op dit moment nog zijn, welke mogelijke handvatten daarvoor bestaan en in hoeverre dit 
daadwerkelijk oplossingen zijn, hoe dit op Europees niveau wordt opgelost, of shared decision making een verschil 
maakt voor patiënten in deze situatie en welke conclusies daaraan kunnen worden verbonden. 
 
1.2. Onderzoeksvraag en deelvragen 
In het onderzoek staat de mogelijkheid van een patiënt om schade te verhalen in het kader van de 
aansprakelijkheidstelling van een hulpverlener, wanneer de informatieplicht door deze (ogenschijnlijk) is 
geschonden, centraal. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of het zelfbeschikkingsrecht in het 
Nederlandse aansprakelijkheid voldoende wordt gewaarborgd, specifiek of shared decision making iets verandert 
aan de mogelijkheid van een patiënt om schade te verhalen wanneer de informatieplicht is geschonden. Daarvoor 
is ook van belang om uit te zoeken welke knelpunten er in het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht zijn 
voor een patiënt om, bij het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener, schadevergoeding te 
verhalen, welke handvatten reeds zijn ontwikkeld en of dit oplossingen zijn, hoe deze problematiek op Europees 
niveau wordt behandeld en of het nationale recht daarmee in overeenstemming is of hoort te zijn. 
 
De vraag die in dit onderzoek beantwoord wordt, is aldus: 

“In hoeverre is shared decision making, als een uitgebreide en afgewogen wijze van informed consent, 
een passende oplossing voor het bewijsprobleem van een patiënt, in het kader van het verhalen van materiële en 
immateriële schade door een patiënt bij schending van de informatieplicht door een arts, bezien vanuit nationaal 
en Europees recht?” 
 
Het antwoord op deze hoofdvraag, zal geformuleerd worden met behulp van de beantwoording van de volgende 
deelvragen: 

- Hoe ziet het medische aansprakelijkheidsrecht in Nederland eruit en hoe is de informatieplicht van een 
arts daarbinnen geregeld? 

- Wat houdt informed consent in, hoe is de bewijslastverdeling in dat kader geregeld in de Nederlandse 
wetgeving, welke hobbels werpt dit op voor patiënten en welke mogelijke oplossingen zijn reeds 
bedacht? 

 
14 Hendriks 2013, p. 532 en de door hem aangehaalde jurisprudentie van het EHRM: EHRM 1 februari 2011, nr. 36369/06, EHRC 2011/57, 
m.nt. A.C. Hendriks, GJ 2011/54, m.nt. A.C. Hendriks (Yazgül Yilmaz/Turkije EHRM 7 juli 2011, nr. 39229/03 (Fyodorov & 
Fyodorova/Oekraïne); EHRM 8 november 2011, nr. 18968/07, NJ 2012/247, EHRC 2012/18, m.nt. A.C. Hendriks (V.C./Slowakije); EHRM 12 
juni 2012, nr. 29518/10 (N.B./Slowakije); EHRM 13 november 2012, nr. 15966/04 (I.G. e.a./Slowakije); EHRM 18 december 2012, nr. 
16761/09, EHRC 2013/78, m.nt. J.M. Emaus (G.B. & R.B./Moldavië) EHRM 15 januari 2013, nr. 8759/05, EHRC 2013/81 m.nt. A.C. Hendriks 
(Csoma/Roemenië); Overheul 2016, p. 1, 5 en 7. 
15 Hendriks 2013, p. 533. 
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- Hoe is de informatieplicht van een arts Europeesrechtelijk geregeld en hoe wordt het 
zelfbeschikkingsrecht op Europeesrechtelijk en nationaal niveau ingekleed? 

- Kan shared decision making bijdragen aan een goede invulling van het zelfbeschikkingsrecht en meer 
specifiek informed consent? En vormt het daarop een goede aanvulling? 

 
1.3. Methodologie en opzet van het onderzoek 
Voor het verrichten van dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur- en jurisprudentieonderzoek.  

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader worden geschetst. Daarin is uiteengezet worden hoe het medische 
aansprakelijkheidsrecht in de Nederlandse wetgeving is geregeld. Daarin wordt uitgelegd wat het doel is van het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, zodat later bekeken kan worden of, en zo ja waar, het medische 
aansprakelijkheidsrecht in Nederland tekortschiet in het kader van de informed consent-problematiek. Ook de 
informatieplicht van een arts komt uitgebreid aan bod.  

In aansluiting daarop is in hoofdstuk 3 de informed consent-problematiek besproken. Daarbij komt aan 
de orde hoe de bewijslastverdeling is geregeld bij het verhalen van schade die een patiënt heeft geleden door het 
schenden van de informatieverplichting door een arts, welke problemen dit oplevert voor een patiënt en welke 
oplossingen hiervoor bestaan en hoeverre dit soelaas biedt voor het bewijsprobleem van een patiënt.  

In hoofdstuk 4 wordt informed consent Europeesrechtelijk bekeken, waarbij wordt ingezoomd op artikel 
8 EVRM en de daarbij horende jurisprudentie van het EHRM. De invulling van het zelfbeschikkingsrecht op 
Europeesrechtelijk en nationaal niveau wordt vergeleken. 

Daarna is in hoofdstuk 5 het begrip ‘shared decision making’ uitgelegd en zijn conclusies getrokken over 
in hoeverre het bestaan van dit relatief nieuwe begrip in het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht, 
tegemoet wordt gekomen aan de bewijsproblematiek van een patiënt in het kader van informed consent, en of 
het zelfbeschikkingsrecht hierdoor beter wordt ingekleed. 

 Tot slot worden conclusies getrokken, antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en enkele 
aanbevelingen gedaan.   
 
1.4. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
De maatschappelijk en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is gelegen in het feit dat uit de literatuur, 
rechtspraktijk en geanalyseerde jurisprudentie blijkt of  shared  decision making een oplossing zou kunnen zijn 
voor het geconstateerde probleem, namelijk dat er binnen het medische aansprakelijkheidsrecht een behoefte 
bestaat aan ruimere of andere mogelijkheden voor een patiënt om te bewijzen dat hij schade heeft geleden als 
gevolg van schending van de informatieplicht, en daarmee het fundamentele zelfbeschikkingsrecht  beter 
gewaarborgd wordt. 
 
1.5. Afbakening 
Onderhavig onderzoek richt zich op medische aansprakelijkheid van een hulpverlener, specifiek in het geval van 
schending van diens informatieplicht. Het gaat om de situatie dat een patiënt schade heeft geleden als gevolg van 
een behandeling die volgens de daarvoor geldende normen is uitgevoerd, maar waar desondanks een complicatie 
is opgetreden, waarover de patiënt vooraf door de hulpverlener niet of onvoldoende is geïnformeerd. Kortgezegd: 
de informed consent-problematiek. Alle andere schendingen worden buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek 
ziet dus expliciet niet op de situatie waarin de patiënt niet stelt dat als hij voldoende zou zijn geïnformeerd, van 
de behandeling zou hebben afgezien, maar dat hem door het gebrek aan informatie de kans is ontnomen om 
schade te voorkomen16, of (andere) normschendingen waarbij schending van de informatieplicht geen issue is.  
 Verder ligt de focus op het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en het EVRM. Hoewel ook op andere 
plaatsen fundamentele rechten zijn opgenomen, is ervoor gekozen slechts het EVRM – en specifiek alleen artikel 
8 EVRM – in dit onderzoek te behandelen, gelet op de sterker wordende invloed van het EVRM op ons nationale 
privaatrecht.  
 
 
 
 
 

 
16 Bijvoorbeeld HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1269 NJ 1994, 368 (Schepers/De Bruin). 
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Hoofdstuk 2 – wettelijk kader 
 
2.1. Inleiding 
Het is van belang in kaart te brengen hoe het medische aansprakelijkheidsrecht in Nederland is geregeld, om 
antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag. In dit tweede hoofdstuk zal het wettelijk kader van 
onderhavig onderzoek nader worden geschetst. Hierin zal worden uitgelegd wat het doel is van het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht en welke grondslagen voor  medische aansprakelijkheid wij kennen, zodat later bekeken 
kan worden of het medische aansprakelijkheidsrecht in Nederland voldoende in lijn ligt met de ontwikkelingen in 
het kader van de informed consent-problematiek. Verder zal aan de orde komen welke rechtsverhoudingen 
kunnen bestaan tussen een patiënt en hulpverlener en welke rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien. 
Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij de vraag welke vorm van schade kan worden verhaald en bij het begrip 
causaal verband. Ook de informatieplicht van een arts zal uitgebreid aan bod komen. De deelvraag ‘Hoe ziet het 
medische aansprakelijkheidsrecht in Nederland eruit en hoe is de informatieplicht van een arts daarbinnen 
geregeld?’ wordt in dit hoofdstuk derhalve beantwoord. 
 
2.2. Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht 
Nederlandse bronnen over de doelen van het civiele aansprakelijkheidsrecht, zijn beperkt. De parlementaire 
geschiedenis biedt geen relevante aanknopingspunten. Het antwoord dient daarom in de literatuur te worden 
gezocht.17 ‘Het aansprakelijkheidsrecht regelt de gevolgen van de fricties die ontstaan waar mensen samenleven’.18 
Zo omschrijft Van Dam het aansprakelijkheidsrecht. Volgens hem vervult het aansprakelijkheidsrecht drie functies: 
het vaststellen welke rechten en belangen voor bescherming in aanmerking komen, in hoeverre deze behoren te 
worden beschermd en hoe deze, wanneer geschonden, moeten worden hersteld.19  

Het aansprakelijkheidsrecht is een breed rechtsgebied, dat meer omvat dan alleen medische 
aansprakelijkheid. Het centrale beginsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht is dat een ieder zijn eigen schade 
dient te dragen.20 Op dit uitgangspunt zijn uitzonderingen denkbaar. Het civiele aansprakelijkheidsrecht biedt 
namelijk ook de mogelijkheid om, mits daar een grond voor is, de schade af te wentelen op een ander die de 
geleden schade dient te vergoeden. Er dient dan sprake te zijn van verwijtbaar onjuist gedrag. Uitgangspunt is in 
dat geval dat de vermogenspositie van de persoon die schade heeft geleden, wordt gehandhaafd en dus weer zo 
wordt zoals deze was voorafgaand aan de gebeurtenis die de geleden schade veroorzaakte.21 

Het primaire doel van het civiele aansprakelijkheidsrecht lijkt het herstellen of compensatie van geleden 
schade te zijn. Daarnaast zijn doelen die in de literatuur worden onderschreven: preventie/afschrikking, 
handhaving en erkenning voor het gegeven dat er schade is geleden (genoegdoening).22 Een combinatie is ook 
mogelijk. Immers, als schadevergoeding in een bepaald geval bedoeld is ter compensatie, kan het daarnaast ook 
een afschrikwekkende werking hebben.23  
 
Medisch aansprakelijkheidsrecht  
Een patiënt kan tijdens een geneeskundige behandeling door een hulpverlener te maken krijgen met schade.24 
Aansprakelijkheid van hulpverleners wordt behandeld volgens de ‘reguliere’ regels van het 
aansprakelijkheidsrecht.25 De doelen van het medisch aansprakelijkheidsrecht wijken niet af van die van het 
algemene civiele aansprakelijkheidsrecht. Zowel compensatie als preventie zijn derhalve erkende doelen.26 Een 
van de behoeften van de patiënt kan zijn om ter compensatie van geleden schade een vergoeding te krijgen. Het 
civiele aansprakelijkheidsrecht wordt daar dus voor gebruikt.27 
 

 
17 Wiznitzer 2021, p. 30. 
18 Van Dam 2020, p. 100. 
19 Van Dam 2020, p. 102. 
20 S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding: algemeen (Monografieën BW, deel 1 nr. B34), Deventer: Kluwer 2014, p. 6. 
21 Wijne 2019, p. 3., E.F.D. Engelhard en G.E. van Maanen, Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel (Monografieën 
BW, A15), Deventer: Kluwer 2008, p. 12. 
22 Wijne 2021, p. 27, Van Dam 2020, p. 27, 33 en 41. 
23 Wiznitzer 2021, p. 33. 
24 Leenen e.a. 2020, p. 635 
25 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018, p. 359; Leenen e.a. 2020, p. 635 
26 Wiznitzer 2021, p. 33. 
27 Wijne 2019, p. 2, Wijne 2021, p. 26 en 31; Hendriks 2013, p. 528. 
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2.3 De WGBO 
Op 1 april 1995 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ontstaan.28 Eerder waren 
rechten en plichten van een patiënt niet wettelijk vastgelegd. De relatie tussen patiënt en hulpverlener werd in 
feite beheerst door een vertrouwensband. De behoefte ontstond om de rechtspositie van de patiënt te 
versterken.29 De WGBO is geen zelfstandige wet, maar een wettelijke regeling die onderdeel is van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW), afdeling 7.7.5. Er is bewust voor gekozen een privaatrechtelijke regeling te maken, 
omdat de relatie tussen een patiënt en hulpverlener vaak berust op een overeenkomst tussen hen.30 De 
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling heeft de vorm gekregen van een bijzondere overeenkomst van 
opdracht.31 Het uitgangspunt is dat bij medische behandelingen sprake is van een contractuele rechtsverhouding, 
omdat er veelal een overeenkomst aan ten grondslag ligt.32 Voor het tot stand komen van een 
behandelingsovereenkomst gelden aldus de algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek; de regelingen 
betreffende rechtshandelingen en overeenkomsten uit Boek 3 en Boek 6 van het BW. De algemene regels van het 
BW gelden voor zover er geen specifieke WGBO-regels zijn.33 
 
De overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling (de behandelingsovereenkomst) is volgens artikel 7:446 
lid 1 BW een overeenkomst waarbij een natuurlijke of rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van 
een geneeskundig beroep of bedrijf34 tegenover een ander, de opdrachtgever (de patiënt), verbindt tot het 
verrichten van handelingen op gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van 
de opdrachtgever (de patiënt) of van een bepaalde derde. In datzelfde artikel wordt omschreven welke 
handelingen hebben te gelden als handelingen op het gebied van de geneeskunst: alle verrichtingen - het 
onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en 
ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn 
gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen, en andere dan de onder a 
bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of 
tandarts in die hoedanigheid. Verder valt ook het verplegen en verzorgen van de patiënt en het voorzien in 
omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht daaronder. 

Als er geen overeenkomst bestaat tussen de patiënt en hulpverlener, kan de WGBO desondanks van 
toepassing zijn. In artikel 7:464 lid 1 BW is bepaald dat als geneeskundige behandelingen verricht worden in de 
uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf, alle bepalingen in de WGBO van overeenkomstige toepassing 
zijn, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daar niet tegen verzet.35 Als de aard van de rechtsbetrekking 
zich tegen de toepassing de bepalingen uit de WGBO verzet, kan overigens wellicht nog sprake zijn van een 
algemene overeenkomst van opdracht.36    

Wanneer de WGBO van toepassing is, betekent dit dat de daarin neergelegde verplichtingen nagekomen 
dienen te worden. Als een hulpverlener een verplichting niet nakomt, is dat een grond voor 
aansprakelijkheidstelling door de patiënt en de mogelijkheid van schadevergoeding.37 Uit de WGBO volgen een 
aantal verplichtingen voor de hulpverlener en de patiënt, en rechten voor de patiënt.  
 
 
 
 

 
28 Sinds de inwerkingtreding is de WGBO op verschillende onderdelen aangevuld of aangescherpt. De voor onderhavig onderzoek 
belangrijkste wijziging, is dat is verduidelijkt dat, naast de informatieplicht van de hulpverlener, ook overleg tussen de patiënt en de 
hulpverlener moet plaatsvinden. Daar wordt in hoofdstuk 5 nader op ingegaan. 
29 Kamerstukken II 1989/90, 21 561, nr. 3, p. 1-3 (MvT). Voor die tijd werd zelfs gedacht dat regulering van de relatie tussen patiënt en 
hulpverlener niet te verenigen was met de vertrouwensband, zie Kamerstukken II 1989/90, 21 561, nr. 3, p. 3. 
30 Kamerstukken II 1989/90, 21561, nr. 3, p. 3 
31 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018, p. 312; Bongers 2015, p. 6. De opdracht strekt in dat geval tot behartiging van het individuele 
gezondheidsbelang van de patiënt, waarbij de hulpverlener in het algemeen deskundiger is dan de patiënt. 
32 Kamerstukken II 1989/90, 21 561, nr. 3, p. 7 (MvT). Het is het uitgangspunt, maar daarop zijn uitzonderingen denkbaar. Voor de gevallen 
dat er geen overeenkomst bestaat, heeft de WGBO ook een bepaling opgenomen, artikel 7:464 BW, waardoor de WGBO ook in die gevallen 
van toepassing is.  
33 Leenen e.a. 2020, p. 107 en p. 636. 
34 De WGBO is dus niet van toepassing als ik een brandwond van mijn partner verzorg. 
35 Leenen e.a. 2020, p. 635. 
36 Op grond van artikel 4:100 e.v. BW; Leenen e.a. 2014, p. 619; Leenen e.a. 2020, p. 636. 
37 Wijne 2013, p. 94. 
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Plichten van de hulpverlener  
In beginsel heeft de hulpverlener vrijheid over hoe hij de behandeling wenst in te richten, zolang hij de zorg van 
een goed hulpverlener maar in acht neemt.38 Die vrijheid moet natuurlijk ook genomen worden, gelet op het feit 
dat een gemiddelde patiënt niet de nodige kennis heeft om zelf de te zetten stappen in de behandeling te 
bedenken.39   

Voorop staat dat een patiënt in beginsel de geneeskundige behandeling initieert. Immers, de patiënt 
heeft een hulpvraag en klopt daarvoor aan bij de hulpverlener. Een patiënt moet voldoende geïnformeerd worden 
over de geneeskundige behandeling, de te verwachten risico’s en mogelijke alternatieven.40 De patiënt moet op 
basis daarvan een bewuste keuze kunnen maken en toestemming geven voor de behandeling,41 tenzij sprake is 
van een noodsituatie42, als de patiënt ernstig nadeel zou ondervinden van het ontvangen van informatie43 of als 
de patiënt heeft aangegeven geen informatie te willen.44 Verder moet de hulpverlener een dossier betreffende 
de behandeling bijhouden.45 

Artikel 7:453 BW bepaalt dat een hulpverlener tijdens de geneeskundige behandeling de zorg van een 
goed hulpverlener in acht moet nemen. Hij dient te handelen met de op hem rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.46 De Hoge Raad heeft bepaald dat de 
te toetsen maatstaf die van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot’ is.47 Een ‘redelijk bekwaam 
hulpverlener’ wordt geacht naar behoren te handelen, zoals de gemiddelde vakgenoot in dezelfde 
omstandigheden zou hebben gehandeld.48 De norm van goed hulpverlenerschap wordt verder ingevuld door de 
professionele standaard: de voor de hulpverlener geldende regels en normen, zijnde de gedragsregels en 
beroepscodes van de KNMG, (interne) richtlijnen en (interne) protocollen.49 Verder worden normen en regels ook 
vastgesteld door wetgeving, jurisprudentie en andere vormen van regulering, zoals de Gedragscode Openheid 
Medische incidenten (GOMA).50  
 
Nu voor onderhavig onderzoek alleen de informatieplicht van belang is, blijven de overige verplichtingen verder 
onbesproken. 
 
Informatieplicht  
Een van de belangrijkste verplichtingen van de hulpverlener, is de in artikel 7:448 BW neergelegde 
informatieplicht.51 Deze verplichting houdt in dat de hulpverlener de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd 
schriftelijk inlicht over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen 
omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. In het tweede lid wordt 
uitgelegd welke informatie een hulpverlener moet geven. De hulpverlener dient zich te laten leiden door wat de 
patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van: 
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren 
verrichtingen; 
b. de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt; 
c. andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen; 

 
38 Artikel 7:452 BW 
39 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/406   
40 Artikel 7:448 BW 
41 Artikel 7:450 BW 
42 Artikel 7:466 BW 
43 Artikel 7:448 lid 3 BW 
44 Artikel 4:449 BW 
45 Artikel 7:454 BW. Hij moet dit dossier ook bewaren en op verzoek van de patiënt vernietigen. De patiënt moet ook in de gelegenheid 
worden gesteld het dossier in te zien en/of er een kopie van te ontvangen, indien gewenst op grond van artikel 7:456 BW.  
46 Sluyters & Biesaart (2005, p. 59 e.v.) hebben kritiek op het opnemen van deze bepaling. Zie ook Leenen e.a. 2020, p. 111-112. 
47 HR 9 november 1990, ECLI:NL:HR:AC1103 (Speeckaert/Gradener). 
48 Sluijters & Biesaart 2005, p. 61; H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute & W.R. Kastelein, Handboek Gezondheidsrecht. Deel II: Gezondrechtszorg en 
recht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2008, p. 35. 
49 E.A.L. van Emden & M. de Haan, Beroepsaansprakelijkheid. Deventer: Wolters Kluwer 2014, p. 22. Ten aanzien van richtlijnen en 
protocollen geldt niet dat als deze worden nageleefd er nooit tekortgeschoten kan worden. Soms moet er ook juist vanaf worden geweken. 
De hulpverlener moet dan wel kunnen uitleggen waarom hij dat heeft gedaan. Zie HR 2 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0377, NJ 2001/649, 
m.nt. J.B.M. Vranken en F.C.B. van Wijmen (Protocol I) en HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6006, NJ 2006/377 m.nt. H.J Snijders en F.C.B. 
van Wijmen (Protocol II). 
50 Leenen e.a. 2020, p. 123 
51 Leenen e.a. 2020, p. 113-114. 
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d. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het 
onderzoek of de behandeling. 
 
In de jurisprudentie is nader uitgelegd welke informatie in elk geval gegeven dient te worden: ‘Als uitgangspunt 
geldt dat op de arts de plicht rust voorafgaand aan de ingreep informatie te verstrekken over de redelijkerwijs te 
verwachten gevolgen van de behandeling, alsmede over de risico’s en complicaties die – gelet op de aard van het 
risico en de kans dat het risico zich verwezenlijkt – voor de patiënt van belang moeten worden geacht. Naarmate 
de verwezenlijking van het risico waarschijnlijker is en de verwezenlijking ervan voor de patiënt ingrijpender 
gevolgen heeft, zal de informatieplicht eerder moeten worden aangenomen.’52 

Het belangrijkste doel van de informatieplicht van een hulpverlener, is om de patiënt in staat te stellen 
een weloverwogen keuze te maken, voordat toestemming wordt gegeven voor een bepaalde medische 
behandeling.53 Een patiënt moet namelijk altijd toestemming geven voor een voorgenomen behandeling. Zonder 
die toestemming kan in principe geen behandeling plaatsvinden. Immers, er wordt een inbreuk gemaakt op de 
integriteit van het lichaam.54 De informatieplicht en het toestemmingsvereiste worden samen ook wel informed 
consent genoemd.55 

Het recht op informatie is niet alleen een voorwaarde voor het zogeheten toestemmingsvereiste, maar 
ook voor andere rechten uit de WGBO.56 Zonder deugdelijke informatie, verliezen veel rechten van patiënten 
immers hun betekenis.57 Het recht op informatie is niet weg te denken uit het gezondheidsrecht. 
 
Wanneer een patiënt schade lijdt vanwege het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener, is sprake 
van een bijzondere situatie. Er is immers geen sprake van een door de hulpverlener verkeerd verrichte 
behandeling waardoor een complicatie is opgetreden waar schade uit voortvloeit. Er is sprake van een behandeling 
die door de hulpverlener volgens de geldende normen is verricht, waarbij zich desondanks een risico heeft 
verwezenlijkt, waarover de hulpverlener de patiënt vooraf niet voldoende heeft ingelicht. De patiënt zal in dat 
geval stellen dat hij geen toestemming voor de behandeling zou hebben gegeven als hij had geweten dat het 
intreden van deze complicatie een mogelijkheid was. De schade die de patiënt heeft geleden, zou in dat geval niet 
zijn opgetreden. De patiënt kan op deze manier de hulpverlener aansprakelijk stellen voor het optreden van een 
complicatie en de daaruit voortvloeiende schade, zonder dat de hulpverlener verweten kan worden dat de 
complicatie zich heeft voorgedaan. 
 
In een aantal gevallen leidt het schenden van de informatieplicht niet tot een tekortkoming door de hulpverlener. 
Er hoeft geen informatie gegeven te worden als dat ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren58 of als de patiënt 
heeft aangegeven geen informatie te willen, tenzij het belang dat hij daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel 
dat daaruit kan voortvloeien.59 
 
Plichten van de patiënt 
Uit de WGBO volgen ook een tweetal plichten voor de patiënt. De patiënt is op grond van artikel 7:461 BW loon 
verschuldigd60 en moet zich op grond van artikel 7:452 BW inspannen om de hulpverlener voldoende inlichtingen 
te geven en medewerking te verlenen aan de behandeling.61 
 
 

 
52 Rb. Maastricht 15 augustus 2002, TvGR 2003/55. Zo hoeven algemene feiten van bekendheid niet specifiek benoemd te worden. Ook zeer 
zeldzame risico’s die geen invloed zullen hebben op de toestemming van een patiënt hoeft niet te worden besproken. Zie ook Sluijters & 
Biesaart 2005, p. 22, Engberts 2006, p. 22 en Leenen e.a. 2020, p. 118. 
53 Wijne 2013, p.750-751; Leenen e.a. 2020, p. 115. 
54 Bongers 2015, p. 13. 
55 Stolker 2013, p. 275; Sluijters & Biesaart 2005, p. 18. 
56 Sluijters & Biesaart 2005, p. 19. 
57 J. Legemaate, Het klachtrecht van de patiënt, TvGR 2007, afl. 6, p. 418-427. 
58 Artikel 7:448 lid 3 BW 
59 Artikel 7:449 BW. Bijwerkingen van medicatie kunnen bijvoorbeeld een risico voor de patiënt en voor anderen opleveren, waardoor een 
hulpverlener toch gehouden kan zijn de patiënt daarover te informeren, zie Stolker 2013, p. 277. 
60 Het zal doorgaans, maar niet altijd, de zorgverzekeraar zijn die dit betaalt. 
61 Kamerstukken II 1989/90, 21 561, nr. 3, p. 33; C.J.J.M. Stolker, ‘De overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling’, in: H.N. 
Schelhaas, A.J. Verheij & B. Wessels, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2016, p. 303-325.   
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2.4. Vestigen medische aansprakelijkheid  
Om te onderzoeken wat het bewijsprobleem van een patiënt in het kader van dit onderzoek precies behelst, is het 
van belang te weten aan welke wettelijke vereisten voldaan moet worden voor het vestigen van medische 
aansprakelijkheidsrecht. Hiervoor is besproken welke verplichtingen uit de WGBO van betekenis kunnen zijn voor 
de te vestigen aansprakelijkheid. In deze paragraaf zullen de mogelijke grondslagen voor het vestigen van 
aansprakelijkheid volgen.  

Het Nederlandse systeem voor het vergoeden van schade geleden door medische fouten, is gebaseerd 
op het algemene aansprakelijkheidsrecht.62 Het uitgangspunt van dat systeem is dat iedereen in beginsel zijn eigen 
schade moet dragen. Dit is slechts anders wanneer er een grond is om de schade af te wentelen op een ander. 
Voor een patiënt die stelt schade te hebben geleden als gevolg van medisch handelen, zijn er twee mogelijke 
‘routes’ op grond waarvan aansprakelijkheid kan worden gevestigd en de geleden schade mogelijk vergoed kan 
worden. Gelet op het gegeven dat in het geval van een geneeskundige behandeling tussen de patiënt en 
hulpverlener in de regel een contractuele rechtsverhouding bestaat, vloeit de aansprakelijkheid van een 
hulpverlener doorgaans ook voort uit een overeenkomst, in het bijzonder de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst van artikel 7:466 BW.63 Artikel 6:74 lid 1 BW biedt in die gevallen, waar dus sprake is 
van een overeenkomst, een recht op schadevergoeding als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van 
een verbintenis, tenzij die tekortkoming niet aan de schuldenaar (de hulpverlener) kan worden toegerekend. 
Artikel 6:162 BW biedt een mogelijke rechtsgrond voor schadevergoeding wanneer er geen overeenkomst tussen 
de patiënt en de hulpverlener bestaat. In dat geval wordt de vordering tot schadevergoeding gebaseerd op de 
stelling dat sprake is van een onrechtmatige daad.64  
 
Contractuele aansprakelijkheid op grond van artikel 6:74 BW 
In die gevallen dat sprake is van een behandelingsovereenkomst, en er dus sprake is van een contractuele 
rechtsverhouding tussen de patiënt en hulpverlener, kan het recht op schadevergoeding ontstaan als er sprake is 
van een tekortkoming in de nakoming van die verbintenis, tenzij die tekortkoming niet aan de hulpverlener kan 
worden toegerekend. De tekortkoming kan ontstaan door het (gedeeltelijk) uitblijven van een behandeling, of het 
niet tijdig of onbehoorlijk verrichten daarvan.65 Het onbehoorlijk verrichten van een behandeling houdt in zijn 
algemeenheid in dat de behandeling niet voldoet aan de behandelingsovereenkomst, de hulpverlener in strijd met 
de WGBO handelt en/of schade wordt toegebracht aan de patiënt.66  

Voor een patiënt is het lastig, al dan niet onmogelijk, vast te stellen of de hulpverlener tekort is geschoten. 
Een hulpverlener heeft immers slechts een inspanningsverplichting; hij dient zich voldoende in te spannen de 
behandeling te doen slagen. Er kan echter geen resultaat gegarandeerd worden.67 Het is echter voor een geslaagd 
beroep op artikel 6:74 BW wel nodig dat een patiënt stelt en bewijst dat de hulpverlener tekort is geschoten en 
dat deze tekortkoming direct verband heeft met de geleden schade. Voor de invulling van de tekortkoming en de 
toerekening aan de hulpverlener wordt daarom de open norm van ‘goed hulpverlenerschap’ gebruikt.68  
 
Aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW 
Als er geen overeenkomst bestaat tussen de patiënt en hulpverlener, kan een recht op schadevergoeding ontstaan 
als de hulpverlener handelt in strijd met een wettelijke verplichting of het maatschappelijk verkeer betaamt. Er is 
dan sprake van een onrechtmatige daad, mits er geen sprake is van een rechtvaardigingsgrond en het handelen 
hem dus kan worden toegerekend. Ook hier wordt de norm van ‘goed hulpverlener’ gebruikt voor de invulling van 
‘maatschappelijk verkeer betaamt’.69 

 
62 Leenen e.a. 2020, p. 636. 
63 J. Meyst-Michiels, 'Kroniek medische aansprakelijkheid', AV&S 2007, 44, p. 293 e.v. Van een behandelovereenkomst is al sprake wanneer 
een patiënt zich tot een hulpverlener wendt met een hulpvraag en de hulpverlener de patiënt daarvoor in behandeling neemt. 
64 C.J.J.M. Stolker, ‘De overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling’, in: H.N. Schelhaas, A.J. Verheij & B. Wessels, Bijzondere 
overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2016, p. 303-325 
65 C. Assers & C.H. Sieburgh, Tekortkoming: begrip, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6., 
Verbintenissenrecht, 6-I 2016/317, Deventer: Wolters Kluwer 2016. 
66 Wijne 2021, p. 44 
67 Wijne 2021, p. 414-415. Volgens Leenen e.a. 2014, p. 622-623 brengen relatief eenvoudige behandeling, als het nemen van een 
bloedmonster, wel een resultaatsverplichting met zich mee. 
68 Artikel 7:453 BW. 
69 Wijne 2013, p. 50. Verder kan worden gesteld dat de hulpverlener die zich niet gedraagt als ‘goed hulpverlener’ handelt in strijd met art. 
7:453 BW; hij zou dan tegelijk handelen in strijd met een wettelijke plicht als hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. 
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Verder kan ook sprake zijn van een situatie waarin wel een overeenkomst tussen patiënt en hulpverlener 
bestaat, maar toch aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW ontstaat.70 Dat is het geval als het handelen 
van de hulpverlener, los van de bestaande overeenkomst, onrechtmatig is. Denk aan handelingen die strafbaar 
zijn.71 

In de meeste gevallen zal sprake zijn van een behandelingsovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk 
aangegeven, zal daarom in de rest van dit onderzoek uit worden gegaan van die situatie. 
 
Aansprakelijkheid van de hulpverlener 
Wanneer een patiënt vindt dat een hulpverlener een ‘fout’ heeft gemaakt en hij daardoor schade heeft geleden, 
moet dus worden aangetoond dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. In 
beide gevallen wordt dat beoordeeld aan de hand van de zorgvuldigheidsnorm.72  

Volgens De Ridder73 kunnen grofweg de volgende gronden worden onderscheiden waarop de 
aansprakelijkheid van een hulpverlener kan worden gebaseerd: 
- schending zorgplicht; 
- niet-naleven protocol74; 
- ontoelaatbare gevaarzetting; 
- ontbreken informed consent. 

Wanneer vaststaat dat de hulpverlener onzorgvuldig heeft gehandeld, staat niet ook per definitie vast 
dat de hulpverlener aansprakelijk gesteld kan worden. Daarvoor is ook nodig dat de patiënt schade heeft geleden 
en die schade is veroorzaakt door de handeling van de hulpverlener.  
 
Causaal verband 
In medische aansprakelijkheidskwesties is in een groot aantal van de gevallen sprake van causaliteitsonzekerheid. 
Immers, het menselijk lichaam laat zich niet voorspellen. In veel situaties waarin patiënten schade lijden, bestaat 
de mogelijkheid dat dit voortkomt uit de behandeling die heeft plaatsgevonden, maar kan het daar ook los van 
staan. Voor aansprakelijkheid van een hulpverlener voor door de behandeling geleden schade, dient vast te staan 
dat de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van de hulpverlener.75 Er moet sprake 
zijn van een condicio sine qua non-verband te zijn tussen het onzorgvuldig handelen en de geleden schade. Als dat 
verband er niet is, of niet kan worden aangetoond, kan er geen aansprakelijkheid vastgesteld worden. In de 
jurisprudentie zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij de vordering van een patiënt wordt afgewezen vanwege 
het ontbreken van het causaal verband.76 
 
Bovenstaande kan worden uitgelegd aan de hand van dit voorbeeld. De rechtbank Gelderland heeft op 9 januari 
2019 vonnis gewezen in een zaak van een vrouw van 61 jaar.77 Zij leed al jaren aan hartritmestoornissen. De vrouw 
bezocht de huisarts met hoofdpijnklachten. De huisarts dacht dat ze last had van migraine. Na een paar dagen 
kreeg de vrouw een herseninfarct, gevolgd door neurologische uitval. De rechtbank stelde vast dat de huisarts 
onzorgvuldig had gehandeld. Na benoeming van een deskundige, oordeelde de rechtbank dat het causaal verband 
ontbrak, omdat ook als de huisarts tijdens het consult wél juist had gehandeld en een neuroloog had geraadpleegd, 
er geen hartritmestoornissen of neurologische uitvalverschijnselen zouden zijn gevonden en zou de vrouw ook 

 
70 Wijne 2013, p. 51, 192 en 282-283; J. Hijma, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere 
overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2013, 442. 
71 Wijne (2013a, p. 284 en 2021, p. 484) noemt bewuste gevaarzetting door de arts, grove nalatigheid en seksueel misbruik door een 
hulpverlener. 
72 Leenen e.a. 2020, p. 637. Deze norm wordt ingevuld aan de hand van artikel 7:453 BW als er sprake is van een geneeskundige 
behandelovereenkomst, zoals reeds in paragraaf 2.3. aan de orde is gekomen. Als er geen sprake is van een overeenkomst en artikel 7:453 
BW ook niet via artikel 7:464 BW van overeenkomstige toepassing is, dan geldt de norm van art. 7:401 BW. 
73 M.J.J. de Ridder, ‘Kroniek rechtspraak civiel recht’, TvGR 2008, p. 195. 
74 HR 2 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0377, NJ 2001/649, m.nt. J.B.M. Vranken en F.C.B. van Wijmen (Protocol I) en HR 1 april 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AS6006, NJ 2006/377 m.nt. H.J Snijders en F.C.B. van Wijmen (Protocol II). Uit art. 7:453 BW en de rechtspraak vloeit voort 
dat een hulpverlener in beginsel de geldende gedragsregels en richtlijnen behoort te volgen, tenzij hij goede redenen heeft om dat niet te 
doen (‘comply or explain’), zie ook Leenen e.a. 2020, p. 106-107.  
75 Leenen e.a. 2020, p. 641 
76 Zie onder meer Hof Den Bosch 31 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2107:311. 
77 Rb. Gelderland 9 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1145. 
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weer naar huis zijn gestuurd. “De conclusie is daarom dat aannemelijk is dat ook indien de huisarts geen fout zou 
hebben gemaakt het herseninfarct zou zijn opgetreden”, aldus de rechtbank.78 

Ook in het bekende Baby-Kelly-arrest wordt het causaal verband duidelijk geschetst.79 Daarin werd juist 
wel aangenomen dat er sprake was van een causaal verband tussen de fout van de hulpverlener en de geleden 
schade. In die zaak werd baby Kelly, door een chromosomale afwijking, ernstig gehandicapt geboren. De moeder 
van baby Kelly had bij haar eerste zwangerschapscontrole aan de verloskundige gevraagd of een prenataal 
onderzoek nodig was, omdat iemand in de familie gehandicapt was vanwege een chromosomale afwijking. 
Volgens de verloskundige hoefde dat niet. In de zaak werd later vastgesteld dat dit een beroepsfout was en dat 
als er wel diagnostiek had plaatsgevonden, duidelijk was geweest dat er bij baby Kelly sprake was van 
chromosomale afwijking en dat de moeder voor een abortus zou hebben gekozen. De moeder en vader van baby 
Kelly vorderden materiele en immateriële schadevergoeding. De Hoge Raad oordeelde dat sprake was van een 
causaal verband tussen het handelen van de verloskundige en de geleden schade. Zodoende was de verloskundige 
(en/of het ziekenhuis) aansprakelijk voor de schade. 
 
Schade 
Wanneer een patiënt schade lijdt, kan hij schadevergoeding vorderen bij de civiele rechter. Bij het vaststellen van 
medische aansprakelijkheidsrecht, zijn de regels van het civiele aansprakelijkheidsrecht leidend.80  

Indien de patiënt weet te bewijzen dat er een condicio sine qua non-verband bestaat tussen het 
onzorgvuldig handelen van de arts en de geleden schade, moet beoordeeld worden welke schade kan worden 
toegerekend.81 Uit jurisprudentie volgt dat bij het vaststellen van de omgang van de schade die een patiënt heeft 
geleden, het uitgangspunt is dat er wordt hersteld ‘zoveel als mogelijk terug in oude toestand’.82 Het gaat dan om 
schade als bedoeld in artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel gaat dit om het vorderen van een 
geldsom.83  

Er kan sprake zijn van vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade kan compensatie zijn, maar 
ook bijvoorbeeld inkomensschade (al dan niet vanwege verlies van arbeidsvermogen) of kosten voor het passend 
maken van een woning en het betalen van buitengerechtelijke kosten. ‘Ander nadeel’ kan op grond van artikel 
6:106 BW gevorderd worden. Het gaat dan om immateriële schadevergoeding; het compenseren van letsel dat 
niet hersteld kan worden en de handhaving van fundamentele rechten, waaronder het zelfbeschikkingsrecht.84 
Uit artikel 6:98 BW blijkt het volgende: ‘Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband 
staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de 
aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.’ Er 
wordt derhalve beoordeeld conform de ‘toerekening naar redelijkheid’-norm.85 
 
2.5. Bewijslastverdeling  
In het medische aansprakelijkheidsrecht geldt op grond van artikel 150 Rv als hoofdregel dat de patiënt moet 
aantonen dat de zorgverlener is tekortgeschoten in de nakoming van de behandelingsovereenkomst86, waardoor 
de patiënt schade heeft geleden. Een patiënt moet dat stellen en bewijzen, mits dit door de hulpverlener wordt 
betwist.87 Een patiënt moet in dat kader verschillende bewijzen leveren. Allereerst zal moeten worden aangetoond 
dat de zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld. Verder zal een patiënt uiteraard moeten aantonen dat hij 
schade heeft geleden. Ook moet het causaal verband tussen normschending en de geleden schade worden 
bewezen.  

 
78 Zie voor meer voorbeelden: Hof Den Bosch 31 januari 2017, ECLI:NL:GHSE:2017:311; Rb. Midden-Nederland 6 december 2017, 
ECLI:NL:RBMNE:2017:6760 en Rb. Limburg 14 november 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10591. 
79 HR 18 maart 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AR5213, NL 2006/606, m.nt J.B.M. Vranken (Baby Kelly). 
80 Hendriks 2013, p. 528. 
81 Leenen e.a. 2020, p. 642. 
82 HR 5 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9998, NJ 2009/387, m.nt. J.B.M. Vranken (Rijnstate/R.). 
83 Artikel 6:103 BW. 
84 Wijne 2013, p. 496 e.v.; Leenen e.a. 2014, p. 629; Leenen e.a. 2020, p. 645. Op het zelfbeschikkingsrecht zal later in dit onderzoek nader 
worden ingegaan. 
85 Wijne 2013, p. 481 e.v.; Leenen e.a. 2020, p. 642; Wijne 2021, p. 737 e.v. 
86 Indien sprake is van een overeenkomst. Is artikel 6:162 BW de gekozen grondslag voor de vordering op schadevergoeding, dan moet 
bewezen worden dat de hulpverlener toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld. Zie ook paragraaf 2.4. 
87 Die betwisting dient gemotiveerd te gebeuren volgens jurisprudentie. Hierop zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan.  
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Het kan voor de patiënt een moeilijke opgave zijn om de nodige bewijzen te leveren.88 Uit literatuur en 
jurisprudentie blijkt dat een patiënt veelal in bewijsnood verkeert. In de jurisprudentie zijn een aantal handvatten 
ontwikkeld, die de patiënt mogelijk tegemoet komen wat betreft de bewijslast. In paragraaf 3.3. zal nader 
besproken worden welke bewijsproblemen voor een patiënt bestaan en in hoeverre deze handvatten soelaas 
bieden. 
 
2.6. Conclusie  
In dit hoofdstuk is stilgestaan bij een aantal onderwerpen die relevant zijn om uiteindelijk antwoord te kunnen 
geven op de centrale onderzoeksvraag. Allereerst is uitgelegd wat het doel van het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht is. Verder is besproken welke grondslagen voor medische aansprakelijkheid er zijn, welke 
rechtsverhoudingen tussen een patiënt en hulpverlener kunnen bestaan en welke rechten en verplichtingen 
daaruit voortvloeien. De hulpverlener is gehouden aan een aantal verplichtingen die in de WGBO zijn opgenomen, 
op basis waarvan zijn medisch handelen wordt beoordeeld en op grond waarvan een patiënt kan stellen dat hij 
schade heeft geleden. Een patiënt kan een vordering tot schadevergoeding indienen, gebaseerd op wanprestatie 
of onrechtmatige daad. In het grootste deel van de gevallen zal sprake zijn van een overeenkomst tussen de 
patiënt en de hulpverlener en zal aansprakelijkstelling dus op grond van artikel 6:74 BW moeten geschieden. 
Geconcludeerd kan worden dat voor het vestigen van medische aansprakelijkheid altijd sprake moet zijn van drie 
vereisten: ofwel toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen door de hulpverlener, schade geleden 
door de patiënt en een causaal verband tussen die schade en het handelen van de hulpverlener. De patiënt dient 
dat in beginsel op grond van artikel 150 Rv te bewijzen. Verder is met name de informatieplicht van een 
hulpverlener is uitgebreid aan de orde gekomen. Daarmee is uitleg gegeven op de vraag hoe het medische 
aansprakelijkheidsrecht er in Nederland uitziet en hoe de informatieplicht van een hulpverlener daarin is geregeld. 
Hierin zijn reeds een aantal hobbels gevonden waar een patiënt zich mee geconfronteerd ziet wanneer hij meent 
schade te hebben geleden en die schade wenst te verhalen, namelijk het bewijzen van allereerst het onzorgvuldig 
handelen door de hulpverlener, dat hij schade heeft geleden én dat deze schade het gevolg is van het handelen 
van de hulpverlener. In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op deze knelpunten en mogelijke 
oplossingen, specifiek in het kader van informed consent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Bongers 2015, p. 26 
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Hoofdstuk 3 – informed consent-problematiek 
 
3.1. Inleiding 
In hoofdstuk 2 is besproken dat als een patiënt meent schade te hebben geleden omdat een hulpverlener zijn 
informatieplicht heeft geschonden, op grond van artikel 150 Rv als hoofdregel geldt dat de patiënt dat moet stellen 
en bewijzen. Een patiënt moet in dat kader verschillende bewijzen leveren. Allereerst zal moeten worden 
aangetoond dat de zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld, in dit geval door de informatieplicht te schenden. 
Verder zal een patiënt uiteraard moeten aantonen dat hij schade heeft geleden.89 Ook moet het causaal verband 
tussen normschending en de geleden schade worden bewezen. Het kan voor de patiënt een moeilijke opgave zijn 
om de nodige bewijzen te leveren. Uit literatuur en jurisprudentie blijkt dat een patiënt veelal in bewijsnood 
verkeert. In de jurisprudentie zijn een aantal handvatten ontwikkeld, die de patiënt mogelijk tegemoet komen wat 
betreft de bewijslast 

In onderhavig hoofdstuk zal deze informed consent-problematiek worden besproken. Daarbij zal aan de 
orde komen hoe de bewijslastverdeling is geregeld bij het verhalen van schade die een patiënt heeft geleden door 
het schenden van de informatieverplichting door een hulpverlener, welke problemen dit oplevert voor een 
patiënt, welke oplossingen hiervoor bestaan en hoeverre dit soelaas biedt voor het bewijsprobleem van een 
patiënt. De deelvraag ‘Wat houdt informed consent in, hoe is de bewijslastverdeling in dat kader geregeld in de 
Nederlandse wetgeving, welke hobbels werpt dit op voor patiënten en welke mogelijke oplossingen zijn reeds 
bedacht?’ zal hierin worden beantwoord. 

 
Eerst een korte uitstap naar een recente strafrechtuitspraak van de rechtbank Noord-Holland.90 In deze zaak is 
een patiënt door een chiropractor behandeld voor hoofd- en nekklachten. Tijdens de tweede behandeling is de 
patiënt bewusteloos geraakt, vervolgens gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld 
dat de patiënt een hersenstaminfarct had gehad wegens een tekort aan zuurstof, als gevolg van een dissectie van 
de halswervelslagaders. Als gevolg daarvan is de patiënt verlamd geraakt en is sprake van spraakstoornissen en 
stoornissen in het gezichtsvermogen. Vast staat dat in de civielrechtelijke procedure door de verzekeraar van de 
chiropractor aansprakelijkheid is erkend.91 De rechtbank heeft in haar vonnis benadrukt dat dit niet tot de 
conclusie leidt dat de chiropractor ook in strafrechtelijke zin verantwoordelijk is voor het letsel van de patiënt; de 
privaatrechtelijke en strafrechtelijke toetsing verschilt immers fundamenteel.92  

De rechtbank laat zich wel uit over het informed consent-vereiste, omdat dit onderdeel is van het 
tenlastegelegde.93 Zij geeft aan dat zij de conclusies van een van de deskundigen volgt, wat leidt tot het oordeel 
dat niet vastgesteld kan worden dat dissectie van de halswervelslagader een risico is van de door de chiropractor 
uitgevoerde behandeling. Verder is in zijn algemeenheid dit risico na een dergelijke behandeling zeldzaam. Volgens 
de rechtbank was de chiropractor onder deze omstandigheden niet verplicht om de dissectie als mogelijk risico te 
benoemen en is daarom de informatieplicht niet geschonden.94 De rechtbank gaat daarbij niet specifiek in op het 
verweer van de patiënt waarin wordt aangegeven dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan de 

 
89 Het stellen en bewijzen van de schade zelf en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, valt buiten het bereik van deze scriptie. 
In de geschetste situaties in deze scriptie wordt er daarom vanuit gegaan dat er daadwerkelijk schade is geleden.  
90 Rb. Noord-Holland 22 februari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1401. In deze zaak heeft het OM kennelijk in eerste instantie beslist niet te 
vervolgen en heeft de patiënt op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering daartegen een klacht ingediend, waarna het OM 
toch heeft besloten de zaak voor te leggen aan de strafrechter. Zie Klacht niet vervolging (art.12 Sv) | Klachten | Openbaar Ministerie (om.nl) 
(laatst geraadpleegd op 20 mei 2022). Het OM bepaalt zelf welke strafbare feiten zij vervolgt.  
91 Deze privaatrechtelijke uitspraak lijkt niet gepubliceerd te zijn, dus de gronden zijn niet na te gaan. Nu echter aansprakelijkheid vaststaat, 
mag ervan uit worden gegaan dat in deze procedure de causaliteit tussen de behandeling en het schadelijke gevolg is erkend. 
92 Rb. Noord-Holland 22 februari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1401, r.o. 3.4.1. 
93 “Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: hij in of omstreeks de periode van 22 januari 2016 tot en met 26 januari 2016 te Haarlem, terwijl 
hij werkzaam was als chiropractor, grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en/of nalatig heeft gehandeld, door, tijdens de 
behandelovereenkomst met [benadeelde], (…) terwijl die [benadeelde] voorafgaande aan de behandeling door hem, verdachte, niet 
(voldoende) was geïnformeerd over de mogelijke risico’s van de behandeling, (…) (toch) cervicale manipulaties van/op de schouder(s) en/of 
nek/hals van die [benadeelde] toe te passen, waardoor het aan zijn schuld te wijten is geweest dat die [benadeelde] zwaar lichamelijk letsel, 
te weten, een dissectie (scheiding van de weefsellagen in een slagaderwand) van de beide halsslagaders en/of een pseudo-aneurysma heeft 
gekregen/bekomen, waardoor er een beroerte en/of zuurstoftekort in de hersenstam is opgetreden en/of (als gevolg daarvan) een 
ademstilstand en/of uitval van de slikfunctie en/of verlamming van de ledematen en/of spraakstoornissen en/of stoornissen in het 
gezichtsvermogen is/zijn opgetreden, althans die [benadeelde] zodanig lichamelijk letsel heeft bekomen, dat daaruit ziekte die geen uitzicht 
op volkomen genezing overlaat en/of tijdelijke ziekte en/of (voortdurende) verhindering in de uitoefening van de ambts- of 
beroepsbezigheden van deze [benadeelde] is ontstaan.” 
94 Rb. Noord-Holland 22 februari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1401, r.o. 3.4.4. 

https://www.om.nl/onderwerpen/klachten/art-12
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chiropractor heeft medegedeeld dat “een patiënt ook over uiterst kleine kansen op zeer ernstige bij- en 
nawerkingen moet worden gewezen en een toestemmingsformulier moet worden getekend”95 en geeft slechts 
aan dat de chiropractor voorafgaand aan de behandeling in overeenstemming met de beroepsnorm heeft 
gehandeld.96 Het is interessant om te bezien dat de chiropractor kennelijk privaatrechtelijk wel aansprakelijk te 
stellen is wegens het ontbreken van informed consent, maar strafrechtelijk niet. 
 
3.2. Problematiek bewijsvoering 
Het is reeds aan de orde gekomen dat als een patiënt meent dat de hulpverlener zijn informatieplicht heeft 
geschonden en de patiënt daardoor schade heeft geleden, de patiënt dat dient te stellen en bewijzen. De 
hoofdregel is immers: wie stelt, bewijst. De patiënt heeft in dat kader twee aanzienlijke hordes te nemen. 
Allereerst moet hij stellen en bewijzen dat de hulpverlener zijn informatieplicht heeft geschonden, en vervolgens 
dat de patiënt daardoor schade heeft geleden, dus dat de schade is ontstaan als gevolg van de schending van de 
informatieplicht. Daarbij is belangrijk dat hij kan aantonen dat als hij wel goed zou zijn ingelicht, hij een andere 
keuze zou hebben gemaakt.  
 
Vaststellen schending informatieplicht 
De eerste drempel die een patiënt over moet op de weg om een hulpverlener aansprakelijk te stellen voor geleden 
schade, is het stellen en bewijzen dat de hulpverlener zijn informatieplicht heeft geschonden. Dat staat niet altijd 
ter discussie. Er zijn verschillende rechtszaken waarin door de hulpverlener is erkend dat hij het ingetreden risico 
niet aan de patiënt heeft medegedeeld, waarin aan die drempel dan ook snel voorbij wordt gegaan met de 
overweging dat dit onderdeel tussen partijen niet in discussie staat.97 Dit betekent niet automatisch dat de 
hulpverlener ook aansprakelijk gesteld kan worden, er zijn immers twee hordes te nemen (schending 
informatieplicht én causaal verband).98 Daar kom ik later in dit hoofdstuk op terug.  
 
Lang niet in alle zaken zal een hulpverlener erkennen dat hij zijn informatieplicht heeft geschonden. Er zijn ook 
talloze zaken waarin de patiënt zich op het standpunt stelt dat hij niet is geïnformeerd over de risico’s van de 
behandeling en de hulpverlener beweert die informatie wel te hebben gegeven.99 In dat geval ligt het op de weg 
van de patiënt en om te stellen en te bewijzen dat hij niet door de hulpverlener is geïnformeerd over het 
ingetreden risico waardoor de patiënt schade heeft geleden, en dat de hulpverlener dit wel had moeten doen. De 
patiënt draagt immers op grond van artikel 150 Rv de bewijslast en het bewijsrisico. Hier begint het voor de patiënt 
uiteraard al lastig te worden. De patiënt die vindt dat hij onvoldoende informatie heeft gekregen van de 
hulpverlener en daardoor niet met voldoende kennis heeft ingestemd, of überhaupt geen toestemming heeft 
gegeven voor de ondergane behandeling, staat voor een zware bewijslast. Als de gegeven informatie of het 
(verdere) contact met de hulpverlener niet schriftelijk is vastgelegd, is het voor de patiënt lastig - zo niet 
onmogelijk - te bewijzen wat de hulpverlener hem mondeling heeft medegedeeld.100 In zo’n geval zal de rechtbank 
weinig anders kunnen dan de vordering van de patiënt af te wijzen, omdat de schending van de informatieplicht 
niet kan worden vastgesteld vanwege onvoldoende onderbouwing daarvan. In veel zaken kiest de rechtbank er 
daarom voor om, als in het medisch dossier geen aantekeningen zijn opgenomen waaruit blijkt dat de benodigde 
informatie is gegeven, aan te nemen dat de informatieplicht is geschonden.101 Zie bijvoorbeeld de zaak van het 
Hof Den Haag van 22 januari 2013.102 Daarin oordeelde het Hof dat de stelling van de patiënt dat niet aan de 
informatieplicht was voldaan, door de hulpverlener onvoldoende gemotiveerd betwist werd en dat ook niet uit 

 
95 Rb. Noord-Holland 22 februari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1401, r.o. 3.2. 
96 Rb. Noord-Holland 22 februari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1401, r.o. 3.4.5. 
97 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging), HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3963, NJ 
2002/387, m.nt. J.B.M. Vranken (Spondylodese) en HR 1 december 2000, TvGR 2001, 47. 
98 De enkele schending van de informatieplicht kan eventueel wel een grondslag voor schadevergoeding zijn, in de zin van integriteitsschade. 
Daarover meer in paragraaf 3.3.  
99 Of dat de hulpverlener het simpelweg niet meer wist. In dat geval wordt aangenomen dat de informatieplicht is geschonden (want 
onvoldoende betwist). Zie bijvoorbeeld Rb. Dordrecht 24 december 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8801.  
100 Giesen & Maes 2014, p. 2 . 
101 Volgens De Ridder (2009, p. 87-89) wordt zo gemakkelijk met deze bewijsrechtelijke hobbel omgegaan gelet op het feit dat het causaal 
verband meestal de ‘bottleneck’ vormt in zaken als deze. Die zal later in dit onderzoek nader worden besproken. 
102 Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8710. 
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het medisch dossier bleek dat de informatie wel was verstrekt. De schending van de informatieplicht stond om die 
reden voor het Hof vast.103  
 
De vraag of een hulpverlener zijn informatieplicht heeft geschonden, is voor discussie vatbaar. Zoals in het vorige 
hoofdstuk reeds aan de orde is gekomen, houdt de informatieplicht (kortgezegd) in dat de hulpverlener de patiënt 
op duidelijke wijze moet inlichten over (onder meer) de behandeling en zich daarbij moet laten leiden door wat 
de patiënt redelijkerwijze moet weten ten aanzien van de aard en het doel van de behandeling en de te 
verwachten gevolgen en risico’s. Daarbij geldt de hulpverlener een inschatting moet maken: ‘(…) naarmate de 
verwezenlijking van het risico waarschijnlijker is en de verwezenlijking ervan voor de patiënt ingrijpender gevolgen 
heeft, zal de informatieplicht eerder moeten worden aangenomen.’104 Zie bijvoorbeeld het vonnis van de 
Rechtbank Rotterdam van 15 juli 2009.105 Daarin stelde de patiënte dat de hulpverlener zijn informatieplicht had 
geschonden, omdat zij voorafgaand aan de operatie niet door hem was gewezen hulpverlener het risico blind te 
raken en dit wel was gebeurd. De rechtbank overwoog dat dit ingetreden risico geen bekend reëel risico was 
waarover de hulpverlener haar had moeten informeren en wees dus de vordering af.  
 
Vaststellen causaal verband 
Nog groter wordt het (bewijsrechtelijke) probleem voor een patiënt bij de tweede horde: de vaststelling van het 
vereiste condicio sine qua non-verband (hierna: causaal verband). Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is uitgelegd, 
moet er sprake zijn van een causaal verband tussen het onzorgvuldig handelen (de schending van de 
informatieplicht) en de door de patiënt geleden schade. Als dat verband er niet is, of niet kan worden aangetoond, 
kan er geen aansprakelijkheid vastgesteld worden.  

Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid is de enkele schending van de informatieplicht dus 
onvoldoende. Er moet ook sprake zijn van causaal verband tussen het niet deugdelijk informeren van de patiënt 
en de geleden schade. Om te kunnen spreken van een causaal verband tussen het schenden van de 
informatieplicht en de geleden schade, moet vast komen te staan dat de schade niet zou zijn ingetreden als de 
informatieplicht niet was geschonden.106 Hoe zou de toestand van de patiënt zijn geweest als de hulpverlener wél 
deugdelijk informatie had verstrekt?107 Die vraag is natuurlijk erg moeilijk, al dan niet onmogelijk, te 
beantwoorden. De patiënt moet daarom om dat causaal verband toch vast te kunnen stellen, stellen en bewijzen 
dat hij de behandeling niet zou zijn ondergaan, als hij op de juiste wijze was geïnformeerd over het ingetreden 
risico.108  
 
Objectieve en subjectieve leer 
De patiënt moet – wederom op grond van artikel 150 Rv – stellen en bewijzen dat hij ofwel als redelijk handelend 
patiënt109 ofwel om redenen van persoonlijke aard110 van de behandeling zou hebben afgezien als de hulpverlener 
hem op een deugdelijke manier had geïnformeerd over het ingetreden risico van de behandeling.  
 
Uit de jurisprudentie zijn de laatste decennia verschillende factoren te destilleren, die van belang zijn bij de vraag 
of een redelijk handelend patiënt van de behandeling zou hebben afgezien als hij adequaat was geïnformeerd, 
bijvoorbeeld hoe groot het risico op schade was, hoe de ziekte van de patiënt zich zou hebben ontwikkeld als de 
behandeling niet was verricht, of de vraag of er alternatieve, wellicht minder ingrijpende, behandelingen waren 
en hoe groot de kans op een succesvolle uitkomst daarvan zou zijn.111 Logischerwijs wordt eerder aangenomen 

 
103 Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8710, r.o. 3.5. 
104 Rb. Maastricht 15 augustus 2002, TvGR 2003/55. Zo hoeven algemene feiten van bekendheid niet specifiek benoemd te worden. Ook zeer 
zeldzame risico’s die geen invloed zullen hebben op de toestemming van een patiënt hoeft niet te worden besproken. Zie ook Sluijters & 
Biesaart 2005, p. 22, Engberts 2006, p. 22 en Leenen e.a. 2020, p. 118. Verder is het ook voorstelbaar dat dit samenhangt met de 
achtergrond van de patiënt, zoals zijn opleidingsniveau.  
105 Rb. Rotterdam 15 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3702. 
106 Giesen & Maes 2014, p. 220; Wijne 2021, p. 664-665. 
107 Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 20; Wijne 2021, p. 665. 
108 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018; Wijne 2021, p. 665. 
109 Een objectieve maatstaf. Wijne 2021, p. 665. Zie ook Rb. Utrecht 25 juni 1997, TvGr 1999, p. 195 en Rechtbank Zwolle 15 december 1999, 
TvGR 2000, p. 256. Zie ook De Tavernier 2010, p. 140-141. 
110 Een subjectieve maatstaf. Zie ook De Tavernier 2010, p. 140-141 en Hendrix & Akkermans 2007, p. 498 e.v. 
111 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging) en HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3963, 
NJ 2002/387, m.nt. J.B.M. Vranken (Spondylodese). Zie ook Wijne 2021, p. 665 en de door haar genoemde voorbeelden uit de lagere 
rechtspraak: Rb. Dordrecht 24 december 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8801; Rb. Rotterdam 12 januari 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP5714; 
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dat de patiënt bij voldoende informatie van de behandeling zou hebben afgezien als het risico op schade groot 
was en het in de situatie van de patiënt niet levensbedreigend zou zijn als de behandeling niet zou zijn ondergaan, 
dan wanneer het risico klein was en er geen alternatieven waren.112  

Het toepassen van het objectieve criterium is voor een rechter eenvoudiger. Hij hoeft dan niet vast te 
stellen wat deze specifieke patiënt zou hebben gedaan, maar een redelijk handelend patiënt.113 Bij het subjectieve 
criterium moet juist wel worden nagegaan hoe deze specifieke patiënt zou hebben gehandeld. Daarbij kan ook 
leeftijd, financiële situatie en religieuze overtuiging een rol spelen.114 Met deze laatste benadering wordt het 
meest tegemoet gekomen aan het recht van een patiënt om over zijn lichamelijke integriteit te beslissen: het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt.115 Elke patiënt is immers anders en zal zijn keuzes op andere argumenten 
baseren en de weegschaal een bepaalde kant doen opgaan. Het uitgangspunt van de Hoge Raad lijkt te zijn om in 
eerste instantie de weg van de objectieve benadering te kiezen, maar dat als een patiënt daarmee het bestaan 
van causaal verband niet kan aantonen, hij via de weg van de subjectieve benadering aannemelijk kan maken dat 
hij om persoonlijke redenen (in afwijking van een redelijk handelend patiënt) anders zou hebben gekozen als hij 
voldoende zou zijn geïnformeerd.116  
 
De jurisprudentie laat duidelijk zien dat de patiënt vaker niet dan wel erin slaagt aan te tonen dat hij schade heeft 
geleden als gevolg van het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener. De vordering van een patiënt 
wordt veelal afgewezen omdat het vereiste causaal verband ontbreekt, omdat het onaannemelijk is dat patiënt 
van de ingreep zou hebben afgezien als hij voldoende en adequate informatie over de medische behandeling had 
gehad.117  

Het spreekt voor zich dat het leveren van bewijs om het nodige causaal verband vast te kunnen stellen, voor 
een patiënt een lastige opgave is. Veel vorderingen stranden hierdoor.118 In 2007 meenden Hendrix en Akkermans 
al dat  de causaliteitsproblematiek een hoofdbreker is en dat het maar de vraag is of de situatie voldoende 
bevredigend is.119 Ook De Tavernier heeft aangegeven dat de causaliteitsproblematiek een netelig probleem is en 
een bron van hoofdbrekerij voor menig jurist.120 Hendrix geeft in haar noot aan dat het recht van patiënt op 
adequate informatie, in de regel een van de belangrijkste patiëntenrechten uit de WGBO, in de praktijk tot een 
‘‘recht zonder remedie’’ is verworden.121 Wijne spreekt van een structureel bewijsprobleem in medische zaken en 
vindt dit onbevredigend, omdat de informatieplicht als een belangrijke plicht van de hulpverlener wordt gezien.122  
 
3.3. Reeds bestaande oplossingen 
Het inzicht dat het medisch aansprakelijkheidsrecht gelet op hiervoor beschreven problematiek op dat gebied 
eigenlijk onvoldoende functioneert, is niet nieuw.123 Het in de vorige paragraaf geschetste bewijsprobleem bij de 
vaststelling van het causaal verband, wordt in de literatuur en rechtspraak onderkend.124 De afgelopen jaren zijn 
meerdere pogingen gedaan verschillende initiatieven tot verbetering te bedenken. Hoewel de hoofdregel nu 
eenmaal is dat de patiënt die een hulpverlener aansprakelijk wenst te stellen, zijn vordering onderbouwt met het 

 
Rb. Maastricht 19 oktober 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:4905; Rb. Arnhem 28 november 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY6606; Rb. Noord-
Nederland 23 januari 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ0218; Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8710; Rb. Midden-
Nederland 18 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013: 3761; Rb. Noord-Holland 29 oktober 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11082; Hof Arnhem-
Leeuwarden 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:695 en Rb. Den Haag 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14479. 
112 Wijne 2021, p. 665-666. 
113 De Tavernier 2010, p. 140. 
114 De Tavernier 2010, p. 140. 
115 De Tavernier 2010, p. 140; Hendrix & Akkermans 2007, p. 501. 
116 De Tavernier 2010, p. 141; Hendrix & Akkermans 2007, p. 501. 
117 Wijne 2021, p. 670. Zie ook de door haar aangedragen voorbeelden: Hof Leeuwarden 19 december 2007, GJ 2009/48, VR 2009/9, LJN 
BC1632; Hof Den Bosch 12 mei 2009, LJN BI7588; Rb. Dordrecht 24 december 2008, ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8801; Rb. Haarlem 2 juli 2008, 
JA 2008/150; Rb. Amsterdam 9 februari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP4341; Rb. Amsterdam 7 december 2011, 
ECLI:NL:RBAMS:2011:BV1236; Rb. Midden-Nederland 18 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3761; Rb. Amsterdam 24 september 2020, 
ECLI:NL:RBAMS:2020:5720 en Rb. Rotterdam 30 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9245. 
118 M.J.J. de Ridder, Bewijslastverdeling in het medische aansprakelijkheidsrecht, in T. Hartlief en W.R. Kastelijn (eds.), Medische 
aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen, Den Haag: Sdu uitgevers 2009, p. 89-90; De Tavernier 2010, p. 141  
119 Hendrix & Akkermans 2007, p. 498-499. 
120 De Tavernier 2010, p. 139. 
121 HR 23 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4882  
122 Wijne 2013, p. 454-455; Wijne 2021, p. 670. 
123 Smeehuijzen & Akkermans 2013, p. 15. 
124 Giesen & Maes 2014. 
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nodige bewijs en daarop niet snel een uitzondering wordt gemaakt, bestaan wel handvatten om de bewijslast te 
verlichten, juist omdat wordt erkend dat de patiënt in veel gevallen voor een nagenoeg onmogelijk opgave wordt 
gesteld. In de volgende paragraven zullen deze oplossingen kort uiteengezet worden en zal ook besproken worden 
in hoeverre deze oplossingen soelaas bieden.  
 
De verzwaarde motiveringsplicht 
Uit de rechtspraak volgt dat in medische aansprakelijkheidszaken voor de hulpverlener een verzwaarde 
motiveringsplicht geldt.125 Dat betekent dat als de hulpverlener de stellingen van de patiënt betwist, hij die 
betwisting moet motiveren. Het slechts aangeven dat hij wel aan zijn informatieplicht heeft voldaan en dat de 
patiënt hoe dan ook voor de behandeling had gekozen, is dus niet voldoende. De hulpverlener hoeft geen bewijs 
te overleggen, maar wel voldoende feitelijke gegevens om zijn betwisting te motiveren, zoals het medisch dossier 
van de patiënt.126 De hulpverlener moet zo goed als hij kan uitleggen wat er precies is gebeurd.127 Zo heeft de 
patiënt voldoende aanknopingspunten voor zijn eventuele bewijslevering.128 Als de hulpverlener niet aan zijn 
verzwaarde motiveringsplicht voldoet, kan de rechter daar consequenties aan verbinden. Zo kan hij ervoor kiezen 
dat de door de patiënt gestelde feiten vast komen te staan.129 
 
Met de verzwaarde motiveringsplicht is dus geprobeerd een bewijslastverlichting voor de patiënt te creëren. Over 
de vraag of het daadwerkelijk een oplossing is, valt te twisten. Uit de jurisprudentie blijkt dat in een handjevol 
gevallen een patiënt erdoor geholpen wordt, maar in de praktijk blijkt het nog steeds erg lastig voor de patiënt om 
het benodigde bewijs te leveren. Wijne is van mening dat de verzwaarde motiveringsplicht onvoldoende bijdraagt 
aan het opheffen van het bewijsprobleem.130 Ik ben dat met haar eens. Immers, een patiënt heeft als leek een 
kennisachterstand en gelet op het feit dat een hulpverlener in beginsel al aan de verzwaarde motiveringsplicht 
voldoet door slechts het medisch dossier te overleggen en deze zelfs achteraf nog met een verklaring kan 
aanvullen, lijkt deze ‘tegemoetkoming’ een lege huls. 
 
Omkeringsregel  
Wie stelt, bewijst. Dat is op grond van artikel 150 Rv de hoofdregel. Een andere verdeling van de bewijslast is 
echter mogelijk als dit uit een bijzondere regel voortvloeit, of redelijk en billijk is. Ook dat wordt door artikel 150 
Rv bepaald. In de jurisprudentie zijn een aantal regels ontwikkeld waarmee de bewijslast van een patiënt in het 
kader van causaal verband wordt verlicht. De omkeringsregel is daar één van. 
 
In 2001 heeft de Hoge Raad voor het eerst de omkeringsregel genoemd. Het betrof een niet-medische zaak.131 De 
Hoge Raad overwoog daarin: ‘(...) indien door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken 
gedraging een risico ter zake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens 
verwezenlijkt, daarmee het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade in beginsel is 
gegeven en dat het aan degene die op grond van die gedraging wordt aangesproken, is om te stellen en te bewijzen 
dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.’132 Wanneer de omkeringsregel wordt toegepast, wordt 
dus vastgesteld dat het causaal verband in principe aanwezig is, tenzij het tegendeel wordt bewezen en dus 

 
125 HR 20 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0058, NJ 1988/500, m.nt. W.L. Haardt (Timmer/Deutman). 
126 Wijne 2021, p. 417. Van een hulpverlener wordt op rond van de wettelijke dossierplicht in artikel 7:454 BW verwacht dat hij het volledige 
medische dossier overlegt, eventueel aangevuld met een eigen verklaring, zie: HR 7 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3657, NJ 2001/615 
(Anesthesie). Als de hulpverlener dat niet kan, zou de rechtbank de conclusie kunnen trekken dat niet aan de verzwaarde motiveringsplicht is 
voldaan. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 25 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8715. 
127 Wijne 2013, p. 47; Bongers 2015, p. 27; Rb. Zwolle-Lelystad 16 februari 2005, ECLI:RBZLY:2005:AS9828, r.o. 3.7. 
128 HR 20 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0058, NJ 1988/500, m.nt. W.L. Haardt (Timmer/Deutman). 
129 Bongers 2015, p. 27; HR 2 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3807, NJ 2003/468, r.o. 4.4. Zie bijvoorbeeld de zaak van de Rechtbank 
Rotterdam van 8 februari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:789, r.o. 4.3.). Daarin oordeelde de rechtbank dat de hulpverlener (in casu een 
tandarts) niet aan zijn verzwaarde stelplicht had voldaan. Ondanks dat de tandarts aangaf dat de schade niet was veroorzaakt door zijn 
handelen, maar dat betrokkenen zelf (deels) verantwoordelijk waren, oordeelde de rechtbank dat ervan uit moest worden gegaan dat zijn 
stelling niet klopte, omdat dit niet was onderbouwd: hij had weinig tot niets genoteerd in het dossier van betrokkenen en daarom werd 
aangenomen dat hij onzorgvuldig had gehandeld. Ook in de zaak van de Rechtbank Oost-Brabant van 17 december 2019 
(ECLI:NL:RBOBR:2019:7732, r.o. 4.4.) oordeelde de rechtbank dat de hulpverlener niet aan zijn verzwaarde motiveringsplicht had voldaan, 
omdat hij onvoldoende had toegelicht wat hier van een redelijk bekwaam en redelijk handelend gynaecoloog verwacht mocht worden en 
waarom daaraan in dit geval was voldaan. 
130 Wijne 2013, p. 489 en p. 681-682; Wijne 2021, p. 526 en 745  
131 HR 19 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9556, NJ 2001/524 (Oude Monnink Motors) 
132 HR 19 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9556, NJ 2001/524 (Oude Monnink Motors), r.o. 3.6. 
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aannemelijk wordt gemaakt dat de schade ook zou zijn ontstaan zonder de betreffende gedraging of 
tekortkoming.133 Gelet op de bestaande problematiek wat betreft de bewijslast in informed consent-zaken, zou dit 
een uitkomst voor patiënten kunnen zijn. 
 
De Hoge Raad heeft in 2001 in twee uitspraken benadrukt hoe belangrijk het recht op informatie voor een patiënt 
is.134 Echter, hierin heeft zij ook beslist dat de omkeringsregel niet van toepassing is in informed consent-zaken. 
Het eerste arrest wordt kort geschetst.  

De zaak ging om een vrouw die aan haar linker pols en enkele maanden daarna aan haar rechterpols werd 
geopereerd, vanwege een ontsteking. Tijdens de tweede operatie werd een zenuw beschadigd. De vrouw hield 
daar blijvend letsel aan over; haar rechterpols bleef pijnlijk en zij kon daardoor haar dagelijkse bezigheden én haar 
werk niet langer uitvoeren. In deze zaak stond vast dat de operatie an sich goed was uitgevoerd, maar dat de 
hulpverlener de vrouw niet over het risico van deze zenuwbeschadiging had ingelicht voorafgaand aan de operatie. 
Centraal in deze zaak stond of er een causaal verband bestond tussen het schenden van de informatieplicht door 
de hulpverlener en de door de vrouw geleden schade. De te beantwoorden vraag was derhalve of de vrouw zou 
hebben ingestemd met de tweede operatie, als zij was ingelicht over dit mogelijke risico. De Hoge Raad overwoog 
dat de informatieplicht ertoe strekt een patiënt in staat te stellen om goed geïnformeerd te beslissen of hij al dan 
niet toestemming voor de behandeling zal geven. De Hoge Raad wees in deze uitspraak voor het eerst expliciet op 
het verband tussen het recht op informatie en het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt en maakte daarmee 
duidelijk dat het recht op informatie een zeer belangrijke plaats inneemt binnen de patiëntenrechten.135 De Hoge 
Raad gaf in haar uitspraak aan: “Deze verplichting vindt zijn grondslag in de door art. 10 van de Grondwet 
gewaarborgde eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de door art. 11 van de Grondwet 
gewaarborgde onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.”136  

De informatieverplichting strekt er dus niet toe de patiënt te beschermen tegen risico’s. Het schenden 
van de informatieplicht roept het risico in het leven dat de patiënt niet op de door hem gewenste wijze van zijn 
zelfbeschikkingsrecht gebruik kan maken, namelijk het risico dat hij een keuze maakt die hij mogelijk niet zou 
hebben gemaakt als hij wel goed geïnformeerd was. Volgens de Hoge Raad kon in casu de zenuwbeschadiging niet 
worden aangemerkt als een verwezenlijking van het risico dat door het tekortschieten door de hulpverlener in het 
nakomen van zijn informatieverplichting in het leven is geroepen.137 
 
In de hiervoor geschetste zaak deed de vrouw een beroep op de omkeringsregel. De Hoge Raad heeft geoordeeld 
dat de omkeringsregel niet op het bewijs van causaal verband wegens het ontbreken van informed consent ziet. 
De verplichting om een patiënt te informeren over de mogelijke risico’s van een behandeling is niet bedoeld om 
de patiënt tegen het intreden van die risico’s te beschermen, maar om de patiënt in staat te stellen om op basis 
van voldoende informatie een keuze te kunnen maken. Voor toepassing van de omkeringsregel is vereist dat er 
sprake is van schending van een norm welke een specifiek gevaar beoogt te voorkomen en dat gevaar zich ook 
heeft verwezenlijkt.138 De informatieplicht van een hulpverlener strekt wel tot voorkoming van een specifiek 
gevaar, namelijk dat de patiënt niet op de door hem gewenste wijze gebruik kan maken van zijn 
zelfbeschikkingsrecht, maar de informatieplicht ziet niet op de voorkoming van bepaalde gezondheidsschade.139  
 
In haar conclusie stelt A-G de Vries Lentsch-Kostense dat de schade die de patiënt heeft geleden is veroorzaakt 
door de ingreep en gezien moet worden als een risico dat aan die ingreep is verbonden, niet aan de 
informatieplicht.140 Giesen en Maes zijn van mening dat de informatieplicht er wel toe strekt om de patiënt in 
staat te stellen zichzelf tegen risico’s van behandelingen te beschermen.141 Immers, bescherming tegen een risico 
kan alleen als de patiënt daarover wordt ingelicht.   

 
133 Wijne 2013, p. 436-437; Wijne 2021, p. 680. 
134 HR 23 november 2001, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging) en HR 23 november 2001, NJ 2002/387, m.nt. J.B.M. Vranken (Spondylodese). 
135 Van Dam 2020, p. 114. 
136 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging), r.o. 3.5.3. 
137HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging), r.o. 3.5.3. tot en met 3.5.5.  
138 HR 19 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9556, NJ 2001/524 (Oude Monnink Motors). 
139 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging) en HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3963, 
NJ 2002/387, m.nt. J.B.M. Vranken (Spondylodese). 
140 Parket bij de Hoge Raad 23 november 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB2737, r.o. 9. 
141 Giesen & Maes 2014, p. 223-224. 



25 
 

Tot op heden is de Hoge Raad niet teruggekomen op haar standpunt. De omkeringsregel is dus niet als 
mogelijke bewijsverlichting in het kader van onzeker causaal verband in informed consent-zaken te zien.142 Het 
standaard omkeren van de bewijslast zou mijns inziens ook niet de beste oplossing voor het probleem zijn, 
aangezien het probleem dan niet wordt opgelost, maar verplaatst. De hulpverlener kan in de regel ook de 
gewenste duidelijkheid niet verschaffen. Anderzijds zou ook de stelling verdedigd kunnen worden dat het 
bewijsrisico maar bij de hulpverlener moet komen te liggen, aangezien hij degene is die de informatieplicht heeft 
geschonden. Die verplichting is immers niet voor niets in de wet opgenomen. Echter, in dat kader is het belangrijk 
te bedenken dat een patiënt in de regel het best weet wat hij wel en niet zou hebben gedaan in een andere 
situatie.143 Een hulpverlener kent de voorkeuren van een patiënt vaak niet en kan dus nog lastiger aantonen of de 
patiënt de behandeling zou hebben ondergaan als de nodige informatie was verstrekt.144 De Tavernier geeft aan 
dat door de huidige bewijslastverdeling ook wordt vermeden dat er een te groot belang wordt gehecht aan het 
gebruik van onpersoonlijke toestemmingsformulieren die persoonlijke gesprekken tussen hulpverlener en patiënt 
dan zouden moeten vervangen.145  
 
Proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans 
Ook de proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans zijn in de rechtspraak ontwikkeld ter 
tegemoetkoming aan bewijsproblemen. De gedachte is dat in die gevallen dat er sprake is van twijfel over het al 
dan niet bestaan van causaal verband, het niet ‘eerlijk’ is de vordering volledig af- of juist toe te wijzen, gelet op 
de andere mogelijkheid.146 
 
Het moge duidelijk zijn dat in informed consent-zaken veelal sprake is van causaliteitsonzekerheid. Zowel het 
‘zomaar’ aannemen van causaal verband als het ‘zomaar’ afwijzen daarvan, is niet wenselijk. Immers, ofwel de 
hulpverlener wordt onterecht aansprakelijk gesteld, ofwel de patiënt moet onterecht zijn volledige schade zelf 
dragen. Beide scenario’s hebben een onbevredigende uitkomst.147 Proportionele aansprakelijkheid zou een 
oplossing kunnen zijn. In dat geval wordt getwijfeld aan het causaal verband, omdat de schade meerdere oorzaken 
kan hebben. De causaliteit wordt dan benaderd op grond van ‘veroorzakingswaarschijnlijkheid’.148 Alleen het deel 
dat evenredig is aan de kans dat een deel van de schade door zijn handelen is opgetreden, moet vergoed worden. 
De hulpverlener hoeft dan maar een deel van de schade te vergoeden en de patiënt krijgt in elk geval een deel 
van zijn schade vergoed.149   
 
Het uitgangspunt van de Hoge Raad is echter dat proportionele aansprakelijkheid alleen aan de orde kan zijn als 
er een aanzienlijke kans is dat het causaal verband aanwezig is. Bij een zeer kleine kans is deze benadering dus 
niet toe te passen.150 Gelet op het feit dat in de informed consent-zaken juist aan dat causaal verband zo sterk 
getwijfeld wordt, omdat niet vastgesteld kan worden of de patiënt een andere keuze zou hebben gemaakt als de 
informatieplicht niet was geschonden, is proportionele aansprakelijkheid niet als oplossing van dit probleem aan 
te merken.151  

Dat geldt ook voor het verlies van een kans.152 Die benadering wordt toegepast als het causaal verband 
onduidelijk is, dus of de schade zonder de schending ook was ingetreden.153 Er moet dan dus sprake zijn van een 
situatie waarin verschillende gebeurtenissen zijn die allemaal tot de geleden schade hebben kunnen leiden. In 

 
142 Zie ook Wijne 2021, p. 687-688. Daarbij valt als kanttekening te maken dat de omkeringsregel eventueel wel kan worden toegepast als 
‘sanctie’ op het niet voldoen aan de verzwaarde motiveringsplicht, zoals besproken in paragraaf 3.3.1. Het gaat buiten het bestek van deze 
scriptie om daar verder over uit te wijden.  
143 In het kader van de subjectieve benadering bij het bewijzen van causaal verband, zie paragraaf 3.2. 
144 De Tavernier 2010, p. 142. 
145 De Tavernier 2010, p. 142. 
146 Bongers 2015, p. 60. 
147 Wijne 2013, p. 453. 
148 Wijne 2021, p. 698. 
149 Zie bijvoorbeeld Rb. Groningen 14 februari 2007, NJF 2007, 355.  
150 Wijne 2013, p. 457. 
151 Wijne 2021, p. 701. 
152 Dit onderzoek leent zich niet voor een uitgebreide analyse van dit leerstuk. Zie ook N.G. Blokland, Aansprakelijkheid voor het verlies van een 
kans in medische zaken: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een onzeker oorzakelijk 
verband, Weert: Celsus Juridische Uitgeverij 2019.  
153 Zie bijvoorbeeld de Baby Ruth-zaak (Hof Amsterdam 4 januari 1996, ECLI:NL:GHAMS:1996:AB8629, NJ 1997/213). 
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informed consent-zaken is daarvan geen sprake.154 Het probleem is gelegen in het feit dat de patiënt niet kan 
bewijzen dat als hij goed geïnformeerd was, hij een andere keuze zou hebben gemaakt. Dat is geen oorzaak die 
tot schade zou hebben kunnen leiden.  

Tot slot loopt de patiënt in deze beide gevallen het risico dat een deel van de causaliteitsonzekerheid 
voor zijn rekening komt en hij dus vaak slechts een gedeelte van de geleden schade vergoed krijgt. Ook in die zin 
zijn deze opties geen oplossingen.155 
 
No fault compensatiesysteem  
In de literatuur is op enig moment het idee gaan leven om in Nederland een no fault-systeem te introduceren, 
ter aanvulling of wellicht zelfs vervanging van het huidige medische aansprakelijkheidsrecht.156 Een systeem 
vergelijkbaar met het Belgische ‘tweesporensysteem’, dat naast het klassieke aansprakelijkheidsrecht een no 
fault-compensatiesysteem heeft. In een aantal andere landen wordt de aansprakelijkheid ook volgens een 
dergelijk systeem afgehandeld.157 Het idee is dat met een dergelijk systeem minder nadruk wordt gelegd op de 
verwijtbaarheid van de fout van de hulpverlener.158 Wie schade oploopt door een medische behandeling, heeft 
recht heeft op (een vooraf genormeerde) schadevergoeding, zonder dat aansprakelijkheid wordt vastgesteld.  
 
Het no fault-systeem klinkt als de gouden oplossing voor de causaliteitsproblematiek. De fout van de 
hulpverlener hoeft immers niet langer bewezen te worden. Het probleem is echter dat ook hier de causaliteit 
tussen de handeling van de hulpverlener en de geleden schade bewezen dient te worden.159 De knelpunten wat 
betreft de causaliteit, worden hiermee dus niet weggenomen.160  

Een dergelijk systeem voegt in het kader van het bedenken van oplossingen om de bewijslast van een 
patiënt in informed consent-zaken te verlichten, dus niets toe.161 Om die reden zie ik geen meerwaarde om een 
dergelijk systeem te introduceren, nu de bestaande knelpunten hierdoor niet worden ondervangen. 
 
Vergoeding integriteitsschade  
Relatief nieuw lijkt het toekennen van smartengeld op grond van integriteitsschade in informed consent-zaken.162 
De bewijsproblematiek van het vaststellen van een schending van de informatieplicht en de bijbehorende 
‘causaliteitshobbel’ wordt omzeild door een beroep te doen op een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht.163 Er 
wordt dan gefocust op het feit dat door de schending van de informatieplicht, een fundamenteel recht van een 
patiënt is geschonden, waardoor de patiënt in zijn persoon wordt aangetast (als bedoeld in art. 6:106 lid 1 sub b 
BW). Het enkele schenden van de informatieplicht van de hulpverlener zou in zo’n geval dus tot schade en 
vergoeding daarvan kunnen leiden. 
 
Wanneer hier sprake van is, lijkt in de literatuur en rechtspraak voor discussie vatbaar en zeker nog niet 
uitgekristalliseerd te zijn. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat slechts een ernstige aantasting van een 
fundamenteel persoonlijkheidsrecht als een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106, aanhef en onder 
b, BW kan worden gezien.164 Daarvan is dus niet reeds sprake bij de enkele schending van een fundamenteel 
recht.165 Een vergoeding op grond van integriteitsschade lijkt dus alleen mogelijk als de patiënt kan aantonen dat 

 
154 Wijne 2021, p. 707. 
155 Zie voor een meer uitgebreide analyse van het onderscheid tussen deze ‘oplossingen’: J. den Hoed, ‘Scheidslijnen tussen kansschade, 
proportionele aansprakelijkheid en de omkeringsregel’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018/6, 189-201. 
156 Bongers 2015, p. 113; Klemann e.a. 2019, p. 1. 
157 België, Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zweden. J. Legemaate, ‘Voor- en nadelen van een 'no-fault'-
compensatiesysteem’, Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1995-7, p. 1995; Bongers 2015, p. 113.  
158 Klemann e.a. 2019, p. 5. 
159 Bongers 2015, p. 117. 
160 Bongers 2015, p. 117; Klemann e.a. 2019, p. 10. 
161 Ook op andere gebieden worden knelpunten in een dergelijk systeem gesignaleerd, maar dat is voor het onderwerp in deze scriptie niet 
relevant.  
162 De Clerck 2018, p. 4. 
163 Giesen 2014, p. 68; Verheul 2016, p. 5. 
164 Wijne 2021, p. 674; HR 9 juli 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO7721, NJ 2005/391, m.nt. van J.B.M. Vranken (Oudejaarsrellen); HR 18 maart 
2005, ECLI:NL:PHR:2005:AR5213, NL 2006/606, m.nt J.B.M. Vranken (Baby Kelly) en HR 8 september 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA7041, NJ 
2000, 743, m.nt. A.R. Bloembergen (Baby Joost). 
165 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376, NJ 2019/162, m.nt. Lindenbergh (EBI), r.o. 4.2.2 Er zijn wel zaken geweest waarin is geoordeeld 
dat slechts door het schenden van de informatieplicht, integriteitsschade aan de orde is. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 19 februari 1998, 
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als de informatieplicht door de hulpverlener niet zou zijn geschonden, hij de behandeling niet zou hebben 
ondergaan en hij daardoor schade heeft geleden, en daardoor een bepaalde ‘drempel’ is overschreden.166 Volgens 
Wijne is het echter geen alternatief voor patiënten die het causaal verband niet kunnen bewijzen, maar geldt het 
voor minder ernstige aantastingen van het zelfbeschikkingsrecht.167 Hoewel het sympathiek en navolgbaar is dat 
de enkele schending van het zelfbeschikkingsrecht door het schenden van de informatieplicht tot vergoeding zou 
leiden, is er volgens haar op dit moment onvoldoende reden om af te wijken van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad, hoewel ook niet uitgesloten is dat daarvoor in een enkel, bijzonder geval wel ruimte voor is.  
 
In haar noot heeft Hendrix aangegeven dat het nog onduidelijk is of het verwezenlijken van het risico een 
voorwaarde is voor toekenning van integriteitsschade, en of schending van de informatieplicht een dusdanige 
schending van het zelfbeschikkingsrecht oplevert, waardoor een patiënt in zijn persoon is aangetast in de zin van 
art. 6:106 onder lid 1 sub b BW. Zij vraagt zich af dat als dat niet zo zou zijn, het causaal verband met de schade 
dan in theorie niet meer zou worden meegenomen in de beoordeling, nu niet het letsel grond van de vordering 
is, maar de schending van een fundamenteel recht.168 
 
Op het zelfbeschikkingsrecht en de vergoeding van integriteitsschade zal in de hoofdstukken 4 en 5 nader worden 
ingegaan. Vooralsnog lijkt het voor een patiënt een (wellicht verder in de toekomst) mogelijke, maar geen zeker 
nog geen voor de hand liggende oplossing te zijn. 
 
3.4. Conclusie 
Als een patiënt schade lijdt en hij meent dat er sprake is van een situatie waarbij de hulpverlener hem niet 
adequaat over dat risico heeft ingelicht en dat als hij dat wel had gedaan, de patiënt die behandeling niet had 
ondergaan, is het aan de patiënt om dat te bewijzen. Het bewijs dat een hulpverlener hem de nodige informatie 
niet heeft verstrekt, is voor een patiënt moeilijk aan te tonen. Het is voor een patiënt nog lastiger te bewijzen dat 
hij daadwerkelijk een andere keuze zou hebben gemaakt en de behandeling dus niet had ondergaan als hij wel op 
de juiste manier was geïnformeerd.169 Het nodige bewijs kan hij vaak niet leveren, wat in de meeste gevallen zal 
leiden tot afwijzing van de vordering van de patiënt.170 Gelet op het gegeven dat de informatieplicht als een van 
de belangrijkste verplichtingen voor de hulpverlener en belangrijkste rechten van een patiënt wordt gezien, is dit 
een prominent probleem binnen het medische aansprakelijkheidsrecht. In de literatuur en jurisprudentie zijn 
enkele ‘oplossingen’ te vinden om de bewijslast van een patiënt te verlichten. 
 
Allereerst geldt voor hulpverleners een verzwaarde motiveringsplicht, die inhoudt dat de hulpverlener niet slechts 
de stelling van een patiënt mag betwisten, maar dat dient te motiveren. Als dit niet gebeurt, kan de rechter daar 
consequenties aan verbinden. Deze oplossing lijkt onvoldoende tegemoet te komen aan de in bewijsnood 
verkerende patiënt.  

Ook is besproken dat toepassing van de omkeringsregel tot gevolg heeft dat een vermoeden van causaal 
verband wordt gevestigd en daarmee de bewijslast wordt verlicht. Echter, de Hoge Raad heeft beslist dat de 
omkeringsregel niet kan worden toegepast in informed consent-zaken. Ook dit is dus geen oplossing voor de 
patiënt.  

Twee leerstukken ter vaststelling van causaal verband in medische zaken die met enige regelmaat worden 
toegepast, zijn de proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans. In die gevallen blijft de 
causaliteitsonzekerheid ontstaan, maar kan de rechter een schadevergoeding toewijzen met (geschatte) 
percentages. Deze opties zijn echter ook geen oplossing. Ook loopt de patiënt het risico dat een deel van de 
causaliteitsonzekerheid voor zijn rekening komt en hij dus vaak slechts een gedeelte van de geleden schade 
vergoed krijgt. 
 

 
TvGR 1998/48. Zie ook Hof Arnhem 25 april 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:BM5194. Daarin oordeelde het hof dat de mogelijkheid van 
toewijzing van de vordering los staat van de vraag of nakoming van de informatieplicht bij de patiënt tot een andere beslissing zou hebben 
geleid. Het causaal verband achtte zij dus niet relevant, noch stelde zij de eis van een ernstige schending. 
166 Wijne 2021, p. 676. 
167 Wijne 2021, p. 476. 
168 HR 23 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4882.  
169 Wijne 2013, p. 425. 
170 Wijne 2013, p. 430. 
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Tot slot is het vorderen van integriteitschade de revue gepasseerd. Daarbij wordt niet gefocust op het causaal 
verband tussen de schending van de informatieplicht en de geleden schade, maar op het recht dat geschonden is. 
Bij ernstige schending van de informatieplicht is een patiënt aangetast in zijn persoon. Wanneer hier sprake van 
is, lijkt in de rechtspraak nog niet uitgekristalliseerd te zijn. Vooralsnog lijkt het in de toekomst voor een patiënt 
een mogelijke, maar geen zekere oplossing te zijn. 
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Hoofdstuk 4 – informed consent en het zelfbeschikkingsrecht  
 
4.1. Inleiding 
In de vorige hoofdstukken is aan de orde gekomen hoe het Nederlandse medisch aansprakelijkheidsrecht is 
geregeld en met name welke plaats de informatieverplichting van een arts daarin heeft. Verder is de informed 
consent-problematiek uitgewerkt en is uitgelegd welke oplossingen in de jurisprudentie zijn ontwikkeld, om een 
patiënt tegemoet te komen in zijn bewijsnood.  
 
Het EVRM heeft een belangrijke invloed op onze nationale wetgeving. De Nederlandse wetgeving laat zich er 
dikwijls door leiden en ook in de rechtspraak wordt het EVRM toegepast. Met name de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dient als richtsnoer voor wet- en regelgeving in 
Nederland.171 Om die reden is het interessant om te bezien hoe de informed consent-problematiek door het EVRM 
en EHRM wordt behandeld. 

In dit hoofdstuk zal de wijze van invulling van informed consent zoals dat in Nederland gebeurt, worden 
vergeleken met de rechtspraak van het EHRM, zodat duidelijk wordt hoe deze problematiek op Europees niveau 
wordt behandeld en of het nationale recht daarmee in overeenstemming is of hoort te zijn. De deelvraag ‘Hoe is 
de informatieplicht van een hulpverlener Europeesrechtelijk geregeld en welke voorwaarden stelt het EHRM?’ zal 
worden beantwoord. 
 
4.2. Zelfbeschikkingsrecht  
Een van de belangrijkste beginselen in het gezondheidsrecht, is het zelfbeschikkingsrecht.172 Immers, het 
zelfbeschikkingsrecht is het recht een eigen keuze te maken en over eigen lichaam en geest te beslissen.173 In ons 
nationale recht wordt het zelfbeschikkingsrecht beschermd door artikel 10 en 11 van de Grondwet.174 
Europeesrechtelijk bezien wordt het zelfbeschikkingsrecht door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (hierna: EVRM) beschermd.  
 
Artikel 8 EVRM is een belangrijk artikel binnen het internationale recht en in het kader van deze scriptie.175 Dit 
artikel bevat het recht op eerbiediging van het privéleven, familieleven en gezinsleven. Het EHRM heeft beslist dat 
het zelfbeschikkingsrecht onderdeel uitmaakt van dit artikel.176 Een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht houdt 
volgens het EHRM een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in, dat is neergelegd 
in art. 8 EVRM. Hoewel dit niet letterlijk in het verdrag staat opgenomen, heeft het EHRM dat expliciet 
bevestigd.177 

De uitspraken van het EHRM laten zien dat zij veel waarde hecht aan het zelfbeschikkingsrecht van een 
patiënt.178 Het EHRM heeft in verschillende uitspraken bepaald dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht 
een schending van art. 8 EVRM oplevert en in dat geval een vergoeding van immateriële schade 
(integriteitsschade) wordt toegekend.179 Daarbij is het voldoende als sprake is van een minor interference, mits de 
inbreuk niet gelegitimeerd en niet noodzakelijk was.180 
 
Informed consent, ofwel het toestemming geven voor een behandeling op basis van voldoende informatie, maakt 
deel uit van het zelfbeschikkingsrecht.181 Als de hulpverlener zijn informatieplicht schendt, wordt een inbreuk 

 
171 Richtsnoeren zijn niet-bindende besluiten die de grote lijnen op een bepaald beleidsterrein in de EU uitzetten. Ze zijn niet bindend, maar 
zijn vaak het kader waarin wel bindende besluiten worden genomen: www.europa-nu.nl/richtsnoer (laatst geraadpleegd op 1-5-22). 
172 J. Legemaate, ‘Het zelfbeschikkingsrecht: een oud debat in nieuw licht’ (Forum), TvGR 2004, p. 18-20. 
173 Overheul 2016, p. 2. 
174 HR 23 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2737, NJ 2002/386 (Zenuwbeschadiging), r.o. 3.5.5. 
175 Het EVRM maakt deel uit van de Nederlandse rechtsorde ingevolge artikel 93 en 94 van de Grondwet (Gw). De bepalingen werken 
(indirect) door via nationale open normen. De Nederlandse rechter is dan ook gebonden aan het EVRM en aan de rechtspraak van het 
EHRM. 
176 EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, ECLI:NL:XX:2002:AP0678, NJ 2004, 543 (Pretty/Verenigd Koninkrijk). 
177 W. Buelens, C. Herijgers en S. Illegems, ‘The View of the European Court of Human right on Competent Patient’s Right of Informed Consent 
in the Light of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights’, European Journal of Health Law 2016, p. 481-509.  
178 A.C. Hendriks, 'Kroniek rechtspraak rechten van de mens', TvGR 2015, p. 535-554. 
179 Het begrip integriteitsschade is al eerder aan de orde gekomen en wordt later in dit hoofdstuk nog verder uitgewerkt. 
180 EHRM 16 juni 2005, nr. 61603/00, ECLI:CE:ECHR:2005:0616JUD006160300, EHRC 2005/82, met nt. J. van der Velde (Storck/Duitsland). 
181 R.P. Wijne, De geneeskundige behandelingsovereenkomst (Monografieën. B87). Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 573. 

http://www.europa-nu.nl/richtsnoer
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gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt.182 Artikel 8 EVRM omvat volgens vaste rechtspraak van het 
EHRM dus ook het recht op informed consent voor een geneeskundige behandeling.183 

Het EHRM hecht waarde aan het naleven van de eis van informed consent.184 Reeds in 2004 heeft het Hof 
expliciet erkend dat een behandeling in beginsel alleen mag plaatsvinden als de patiënt daarvoor geïnformeerde 
toestemming heeft gegeven.185 Dit heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hoe het Hof nu in dergelijke zaken 
beslist: aansprakelijkheid wordt aangenomen als er sprake is van schadelijke gevolgen van een behandeling 
waarmee de patiënt niet heeft ingestemd.186 Uit jurisprudentie blijkt dat het EHRM de geïnformeerde 
toestemming ontzettend belangrijk vindt. Zij overweegt dat het verrichten van een medische behandeling, zonder 
toestemming van de patiënt, de fysieke integriteit van een persoon aantast op een manier die wordt beschermd 
tot artikel 8 EVRM, zelfs als het niet verrichten van de behandeling de dood tot gevolg zou hebben:  “In the sphere 
of medical treatment, the refusal to accept a particular treatment might, inevitably, lead to a fatal outcome, yet 
the imposition of medical treatment, without the consent of a mentally competent adult patient, would interfere 
with a person's physical integrity in a manner capable of engaging the rights protected under Article 8 § 1 of the 
Convention. As recognised in domestic case-law, a person may claim to exercise a choice to die by declining to 
consent to treatment which might have the effect of prolonging his life.”187  

 
Jurisprudentie van het EHRM 
De zaak R.R/Polen is een geval waarin het EHRM heeft beslist dat het zelfbeschikkingsrecht was geschonden op 
grond van artikel 8 EVRM.188 In die zaak had de hulpverlener (opzettelijk) geweigerd genetische tests af te nemen 
bij een Poolse vrouw, ondanks dat er vermoedens waren dat er sprake was van een genetische afwijking bij de 
baby en de vrouw die tests afgenomen wilde hebben om over een eventuele abortus te kunnen beslissen. De 
vrouw is uiteindelijk bevallen van een kind met het Turner-syndroom.189 Het EHRM oordeelde dat artikel 8 EVRM 
was geschonden, omdat de vrouw niet de (medische) informatie had gekregen waar ze recht op had. Door het 
schenden van de informatieplicht door de hulpverlener, kon de vrouw geen gebruik maken van haar 
zelfbeschikkingsrecht en heeft zij geen geïnformeerde keuze kunnen maken over een eventuele behandeling.190  

Hoe het EHRM naar deze problematiek kijkt, wordt ook duidelijk in de zaak Csoma/Roemenië.191 In die 
zaak werd bij een vrouw een abortus gepleegd, na overleg met haar gynaecoloog, omdat bij de foetus sprake was 
van een waterhoofd. Er traden tijdens de abortus allerlei complicaties op en uiteindelijk werd de vrouw met spoed 
naar het ziekenhuis overgebracht, waar haar baarmoeder en eierstokken werden verwijderd om te voorkomen 
dat de vrouw zou overlijden. De vrouw stelde dat zij vooraf niet goed was geïnformeerd over de medische ingreep. 
Het Hof heeft in deze zaak getoetst aan artikel 8 EVRM en benadrukt dat verdragsstaten verplicht zijn om de 
maatregelen te nemen die nodig zijn om te garanderen dat artsen de voorzienbare gevolgen van een medische 
behandeling voor de fysieke integriteit van patiënten in acht nemen, en dat zij de patiënten hierover vooraf 

 
182 Wijne 2013, p. 513; Wijne 2021, p. 746 e.v. 
183 A.C. Hendriks, 'Kroniek rechtspraak rechten van de mens', TvGR 2013, p. 652-670. 
184 Hendriks 2013, p. 532. 
185 A.C. Hendriks, 'Europeesrechtelijke dimensies van het gezondheidsrecht', TvGR 2021, p. 131-140; EHRM 9 maart 2004, nr. 61827/00, 
ECLI:CE:ECHR:2004:0309JUD006182700, EHRC 2004/28 (Glass/Verenigd Koninkrijk). 
186 Hendriks 2013, p. 532 en de in zijn noot (37) genoemde voorbeelden: EHRM 1 februari 2011, nr. 36369/06, EHRC 2011/57, m.nt. A.C. 
Hendriks, GJ 2011/54, m.nt. A.C. Hendriks (Yazgül Yilmaz/Turkije); EHRM 7 juli 2011, nr. 39229/03 (Fyodorov & Fyodorova/Oekraïne); EHRM 8 
november 2011, nr. 18968/07, NJ 2012/247, EHRC 2012/18, m.nt. A.C. Hendriks (V.C./Slowakije); EHRM 12 juni 2012, nr. 29518/10 
(N.B./Slowakije); EHRM 13 november 2012, nr. 15966/04 (I.G. e.a./Slowakije); EHRM 18 december 2012, nr. 16761/09, EHRC 2013/78, m.nt. 
J.M. Emaus (G.B. & R.B./Moldavië) en EHRM 15 januari 2013, nr. 8759/05, EHRC 2013/81 m.nt. A.C. Hendriks (Csoma/Roemenië). Net als in 
ons nationale recht geldt als uitzondering de levensreddende behandeling waarbij vooraf geen toestemming aan de patiënt gevraagd kon 
worden, zie: EHRM 7 oktober 2008, nr. 35228/03, ECLI:CE:ECHR:2008:1007JUD00, EHRC 2009/1, NJ 2010/58, m.nt. F.C.B. van Wijmen, 
NJCM-Bulletin 2009, p. 428, m.nt. A.C. Hendriks (Bogumil/Portugal). Zie ook EHRM 12 juni 2012, nr. 29518/10 (N.B./Slowakije) en EHRM 13 
november 2012, nr. 15966/04 (I.G. e.a./Slowakije). 
187 EHRM 22 juli 2003, nr. 24209/94, ECLI:CE:ECHR:2014:1106JUD001292713 (Y.F./Turkije), § 33 (Y.F./Turkije) en EHRM 10 juni 2010, nr. 
302/02, ECLI:CE:ECHR:2010:0610JUD000030202, EHCR 2010/89, m.nt. J.H. Gerards, GJ 2010/111 m.nt. A.C. Hendriks, § 135 (Jehova’s 
getuigen van Moskou e.a./Rusland). 
188 EHRM 26 mei 2011, nr. 27617/04, EHRC 2011/109, m.nt. A.C. Hendriks (R.R./Polen). In deze zaak werd geoordeeld dat ook artikel 3 EVRM 
was geschonden. Dat artikel bevat het verbod op foltering en bepaalt dat geen enkel mens onmenselijk of vernederend mag worden 
behandeld. Als er sprake is van een ernstige mate van inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht, kan aanspraak worden gemaakt op artikel 3 
EVRM. Het gaat te ver om dit in deze scriptie (verder) te behandelen. 
189 Meisjes en vrouwen met Turner syndroom missen een X-chromosoom. Of één van de twee X-chromosomen heeft een andere vorm. 
Daardoor kunnen verschillende afwijkingen voorkomen in het lichaam, van minder ernstig tot levensbedreigend. 
190 EHRM 26 mei 2011, nr. 27617/04, EHRC 2011/109, m.nt. A.C. Hendriks (R.R./Polen), r.o. 159   
191 EHRM 15 januari 2013, nr. 8759/05, EHRC 2013/81 m.nt. A.C. Hendriks (Csoma/Roemenië). 
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informeren op een wijze dat zij in staat zijn om geïnformeerde toestemming te geven. Het Hof nam aan dat, als 
een voorzienbaar risico zich openbaart zonder dat de patiënt hierover vooraf op deugdelijke wijze is geïnformeerd 
door de behandelaar, de verdragsstaat direct aansprakelijk kan worden gehouden voor schending van artikel 8 
EVRM, wegens een gebrek aan informatie.192 Het Hof kwam in deze zaak dan ook tot de conclusie dat het handelen 
van de behandelaar een schending van artikel 8 EVRM oplevert, gelet op het gegeven dat aan de vrouw geen 
keuze is gegeven aangaande de medische behandeling en zij niet geïnformeerd is over de eventuele risico’s van 
die behandeling. 
 
Bewijslastverdeling 
Het EHRM heeft een aantal voorwaarden geformuleerd waarvan sprake moet zijn, wil een beroep op schending 
van artikel 8 EVRM kans van slagen hebben:193 

• het moet gaan om een voorzienbaar risico; 
• het risico waartegen de informatieplicht bescherming beoogt te bieden, moet zich hebben 

verwezenlijkt194;  
• het verwezenlijkte risico moet een bepaalde ernst hebben; 
• het moet gaan om hulpverleners die in een public hospital werken. 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, staat vast dat er sprake is van een schending van het zelfbeschikkingsrecht 
en dus van artikel 8 EVRM. In dat geval komt de patiënt een schadevergoeding toe.195  

In het EVRM staan geen bepalingen die de bewijslast tussen de hulpverlener en de patiënt regelen. In zijn 
algemeenheid wordt in aansprakelijkheidszaken de beyond reasonable doubt-standaard gebruikt, vergelijkbaar 
met het Nederlandse ‘wie stelt, bewijst’.196  
 
4.3. Zelfbeschikkingsrecht in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht 
Bij een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht is in de regel geen sprake van fysieke of psychische schade.197 
Vergoeding van immateriële schade is al langere tijd een twijfelachtige kwestie. Immers, het doel van het 
schadevergoedingsrecht is compensatie en herstel, en met het toekennen van smartengeld wordt het leed niet 
weggenomen. Verheij verwoordt dit als volgt: “Bij ernstig leed bestaat bovendien het risico dat smartengeld 
nauwelijks toegevoegde waarde heeft voor het slachtoffer of door hem zelfs als een beledigende fooi wordt 
opgevat. Bij gering leed valt ook te twijfelen aan de zin van smartengeld: verdwijnt het leed niet vanzelf en zo ja, is 
er dan eigenlijk wel sprake van schade?”198 Überhaupt is herstel in dergelijke zaken lastig, omdat 
schadevergoeding een vergoeding biedt voor leed dat is aangedaan, maar geen daadwerkelijk herstel kan 
bereiken. Om in de woorden van Giesen te spreken: “Herstel in de oude toestand, ons streven, is in wezen 
onbereikbaar, want het kwaad is al geschied.”199 Wat het nog lastiger maakt is dat in veel zaken waarin sprake is 
van schending van een fundamenteel recht, bijvoorbeeld in informed consent-zaken, geen concrete schade is 
geleden.200 In die zin is dus eigenlijk slechts sprake van ‘compensatie’.201  
 

 
192 EHRM 15 januari 2013, nr. 8759/05, EHRC 2013/81 m.nt. A.C. Hendriks (Csoma/Roemenië); A.C. Hendriks, 'Kroniek rechtspraak rechten 
van de mens', TvGR 2013, p. 652-670.  
193 EHRM 5 oktober 2006, nr. 75725/01, EHRC 2007/23, m.nt. A.C. Hendriks (Trocellier/Frankrijk). Zie ook: EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, 
ECLI:NL:XX:2002:AP0678, NJ 2004, 543 (Pretty/Verenigd Koninkrijk); EHRM 9 maart 2004, nr. 61827/00, 
ECLI:CE:ECHR:2004:0309JUD006182700, EHRC 2004/28 (Glass/Verenigd Koninkrijk); EHRM 26 mei 2011, nr. 27617/04, EHRC 2011/109, m.nt. 
A.C. Hendriks (R.R./Polen); EHRM 2 juni 2009, nr. 31675/04, EHRC 2009, 96, m.nt. E.H. Hulst (Codarcea/Roemenië) en EHRM 15 januari 2013, 
nr. 8759/05, EHRC 2013/81 m.nt. A.C. Hendriks (Csoma/Roemenië).   
194 In dat kader is het interessant om te bedenken dat volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad de verplichting tot het verkrijgen van 
informed consent van de patiënt er niet toe strekt om hem te beschermen tegen aan behandeling verbonden risico’s, maar om hem goed 
geïnformeerd zijn keuze te laten maken. 
195 Wat precies verstaan moet worden onder een ‘voorzienbaar risico’ of ‘risico van bepaalde ernst’ is onduidelijk, zie ook: Kottenhagen & 
Watson 2019, p. 10.   
196 EHRM 18 januari 1978, nr. 5310/71 (Ierland/Verenigd Koninkrijk) 
197 Dat kan uiteraard wel, maar dan is er ‘aantoonbare’ schade en doet onderhavige problematiek zich niet voor. 
198 Verheij 2020, p. 825. 
199 Giesen 2014, p. 43. 
200 Giesen 2014, p. 43-44. 
201 Giesen 2014, p. 48. 
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De vergoeding van immateriële schade als gevolg van een inbreuk op persoonlijkheids- en mensenrechten, wordt 
‘integriteitsschade’ genoemd.202 Reeds eerder in dit onderzoek is vergoeding van integriteitsschade na een beroep 
op een inbreuk van het zelfbeschikkingsrecht ter sprake gekomen.203  

In de literatuur wordt het standpunt verdedigd dat het schenden van de informatieplicht een schending 
van het zelfbeschikkingsrecht betekent en dat die enkele schending voldoende zou moeten zijn voor een geslaagd 
beroep op integriteitsschade.204 Dit met name omdat hierdoor een oplossing voor deze gevallen binnen 
handbereik is die ervoor zorgt dat fundamentele rechten, zoals het zelfbeschikkingsrecht, niet inhoudsloos zijn.205 
Dat recht is immers een lege huls als het niet te waarborgen is. 

 
Jurisprudentie over dit onderwerp geeft een wisselend beeld. In 2007 oordeelde het Hof Arnhem, in een zaak 
waarin sprake was van schending van de informatieplicht door een hulpverlener, dat het zelfbeschikkingsrecht en 
integriteit van de patiënt was geschonden en zij daarom recht had op schadevergoeding.206  
 De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in 2013 dat omdat de patiënt het causaal verband 
onvoldoende kon onderbouwen, haar beroep op schending van de informatieverplichting niet slaagde (omdat niet 
werd aangenomen dat zij de behandeling niet had ondergaan als zij wel deugdelijk was geïnformeerd) en dat 
daarom ook geen sprake was van een aantasting van haar zelfbeschikkingsrecht.207 Desondanks wees de 
rechtbank een vordering tot integriteitsschade toe, omdat de patiënt tijdens de behandeling zeer ernstige 
ziekteverschijnselen kreeg die haar ernstig hebben geschokt en dat het feit dat zij daarover niet was geïnformeerd, 
deze schok heeft verhevigd en het leed daardoor (onnodig) is verergerd. De rechtbank oordeelde dat deze 
omstandigheden maakten dat sprake was van een ernstige aantasting van de persoon en daarom immateriële 
schadevergoeding gerechtvaardigd was.  

In een zaak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 2017, werd de vordering tot het vergoeden van 
integriteitsschade afgewezen.208 De rechtbank overwoog daartoe als volgt: “ (…) het tekortschieten in de nakoming 
van de informatieverplichting door de behandelaar het risico in het leven roept dat de patiënt niet op de door hem 
gewenste wijze van zijn fundamentele zelfbeschikkingsrecht gebruik kan maken en daardoor in zijn persoonlijke 
levenssfeer wordt aangetast. In geval van een ernstige schending van de persoonlijke levenssfeer, kan sprake zijn 
van ‘een aantasting van de persoon’ als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 sub b BW, zonder dat is voldaan aan het 
vereiste van ‘geestelijk letsel’. Wat onder persoonsaantasting moet worden verstaan is in de wet en in de 
parlementaire geschiedenis niet geëxpliciteerd. Uit de (weinige) jurisprudentie op dit gebied valt af te leiden dat 
een schending van de informatieplicht als persoonsaantasting kan worden aangemerkt indien het risico waarvoor 
gewaarschuwd had moeten worden zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, de patiënt daardoor ernstig is geschokt 
en de omstandigheid dat daarvoor niet is gewaarschuwd, die schok heeft vergroot. Zonder uitzondering gaat het 
in de jurisprudentie om ernstige gevolgen die zijn opgetreden.” De rechtbank vond dat gelet op deze 
gezichtspunten, onvoldoende onderbouwd was dat sprake is van een zodanig ernstige schending van de 
persoonlijke levenssfeer, dat die moet worden aangemerkt als een persoonsaantasting als bedoeld in artikel 6:106 
lid 1 sub b BW.  
 In een meer recente zaak van de rechtbank Midden-Nederland werd ook de vordering tot het vergoeden 
van integriteitsschade afgewezen.209 De rechtbank oordeelde dat het niet juist informeren over mogelijke 

 
202 A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon (diss. VU), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002; Giesen 2014, 
p. 44. 
203 Zie paragraaf 3.3. 
204 Giesen 2014, p. 52 e.v.; Overheul 2016, p. 3 en 5; Franse 2015, p. 15; Hendrix & Akkermans 2007, p. 511 e.v.; HR 23 april 2010, 
ECLI:NL:HR:2010:BL4882 m.nt. L.G.J. Hendrix. Wijne (2021) deelt die mening niet. Zij geeft aan dat, hoewel het sympathiek en navolgbaar is 
dat de enkele schending van het zelfbeschikkingsrecht door het schenden van de informatieplicht tot vergoeding zou leiden, er op dit 
moment onvoldoende reden is om af te wijken van de jurisprudentie van de Hoge Raad, hoewel ook niet uitgesloten is dat daarvoor in een 
enkel, bijzonder geval wel ruimte voor is. Op die jurisprudentie van de Hoge Raad wordt later ingegaan. 
205 Giesen 2014, p. 44 en 61. 
206 Hof Arnhem 4 december 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BM5197. De Hoge Raad vernietigde dit arrest wegens een gebrek aan motivering, en 
verwees de zaak terug naar het Hof (HR 23 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4882). Verdere jurisprudentie ontbreekt. 
207 Rb. Midden-Nederland 18 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3761. 
208 Rb. Zeeland-West-Brabant 9 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:851. Ook hier werd het beroep op schadevergoeding wegens het 
schenden van de informatieplicht verworpen, omdat het causaal verband niet aangetoond kon worden.  
209 Rb. Midden-Nederland 24 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1741. De rechtbank vond ook dat de informatieplicht van de hulpverlener 
niet was geschonden, omdat ook zonder het ontbreken van informed consent, de schade zou zijn ingetreden: “Het voorgaande leidt tot de 
conclusie dat ook zonder de gemaakte fout van het ontbreken van informed consent, de operatie zou zijn uitgevoerd en de complicatie zou 
zijn opgetreden. Dat betekent dat de verzochte verklaring voor recht dat haar gezondheidsschade het gevolg is van het ontbreken van 
informed consent voor de operatie van 23 november 2012, niet kan worden toegewezen.” 



33 
 

complicaties bij een operatie, niet als een zodanig ernstige normschending aan te merken is dat slechts op grond 
daarvan al kan worden aangenomen dat er sprake is van aantasting van de persoon als bedoeld in artikel 6:106 
BW. De patiënt had daartoe concrete feiten en omstandigheden moeten aandragen en haar vordering beter 
moeten onderbouwen. 

In 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een vordering tot het vergoeden van integriteitsschade wel 
toegewezen. Zij besliste dat met de schending van de informatieverplichting jegens de ouders, over de mogelijk 
nadelige gevolgen van het gebruik van de door de hulpverlener voorgeschreven medicatie voor het ongeboren 
kind, hen de reële kans is ontnomen hierover een weloverwogen beslissing te nemen. Zij overwoog als volgt: “Door 
deze ernstige inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van zowel de moeder als de vader is een fundamenteel recht zo 
ingrijpend aangetast dat dit moet worden aangemerkt als een aantasting in de persoon van beide ouders (niet van 
het kind) in de zin van artikel 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW (zonder dat nodig is dat geestelijk letsel bij de 
ouders is vastgesteld). Hiervoor is een immateriële schadevergoeding ex artikel 6:106 lid 1, aanhef en sub b BW 
(ook wel integriteitsschade genoemd) op haar plaats”.210 Opvallend aan deze uitspraak is dat het Hof geen 
aandacht besteedt aan het bestaan van een causaal verband en daarmee dus een opening biedt om te komen tot 
schadevergoeding, weliswaar in de zin van integriteitsschade, zonder dat de patiënt met een (te) zware bewijslast 
wordt opgezadeld.  
 
De Hoge Raad heeft zich in 2019 laatstelijk over dit onderwerp uitgelaten. Deze uitspraak, het zogenaamde EBI-
arrest, heeft kritiek gehad vanuit de literatuur. De Hoge Raad heeft in dat arrest een nieuwe koers ingeslagen over 
de vergoeding van immateriële schade wegens een aantasting in de persoon op andere wijze op grond van artikel 
6:106 sub b BW. De Hoge Raad heeft criteria geformuleerd waaraan voldaan moet zijn om recht te hebben op 
vergoeding van immateriële schade, los van fysiek of geestelijk letsel. Zij heeft bevestigd dat als uitgangspunt geldt 
dat van een aantasting in de persoon op andere wijze als bedoeld in art. 6:106 lid 1, onder b, BW, is niet reeds 
sprake bij de enkele schending van een fundamenteel recht.211 Wanneer daarvan wel sprake is, lijkt nog niet te 
zijn uitgekristalliseerd.212 Het lijkt erop dat de Hoge Raad hiermee een drempel heeft willen opwerpen tegen 
vergoeding van immateriële schade.213 Zo vraagt Verheij zich af of door deze uitspraak schending van informed 
consent door hulpverleners nog wel recht geeft op vergoeding in de zin van integriteitsschade.214 In dat geval komt 
de rechtsongelijkheid in het gedrang.215 Immers, een minder ernstige inbreuk op de fysieke integriteit geeft dan 
wel recht op integriteitsschade, maar de enkele inbreuk op een (ander) fundamenteel recht niet.216 Zoals Verheij 
het verwoordt: “Het onwenselijke signaal dat de Hoge Raad afgeeft, is dat sommige fundamentele rechten 
kennelijk fundamenteler zijn dan andere.”217 Verder geven zowel Lindenbergh als Verheij aan dat de toepassing 
door dit arrest onvoorspelbaar is geworden en dat het onduidelijk is wanneer sprake is van ‘ernstige gevolgen’.218 
Het arrest is door Lindenbergh als volgt samengevat: “Kenmerkend is dus dat het moet gaan om normschendingen 
van een zekere ernst, die persoonsbelangen van een zeker gewicht raken, waardoor gevolgen van een zekere ernst 
aannemelijk zijn”.219 De Hoge Raad geeft hiermee dus geen concrete gezichtspunten en laat zich niet uit over hoe 
fundamentele rechten beschermd kunnen worden.220 Door toepassing van het EBI-arrest wordt de bescherming 
van fundamentele rechten wankel. 
   
De Hoge Raad heeft het met dit arrest voor een patiënt nog lastiger gemaakt om in het geval van een inbreuk op 
het zelfbeschikkingsrecht door het schenden van informed consent door een hulpverlener, schade vergoed te 
krijgen. Zoals ook Verheij aangeeft, zou de ‘EBI-formule’ kunnen functioneren naast de schending van een 

 
210 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:695. 
211 HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376, NJ 2019/162, m.nt. Lindenbergh (EBI). 
212 De Clerck 2018, p. 4; Leenen e.a. 2020, p. 655. 
213 Verheij 2020, p. 828. 
214 Verheij 2020, p. 828. 
215 Verheij 2020, p. 830. 
216 Verheij 2020, p. 830. 
217 Verheij 2020, p. 830. 
218 S.D. Lindenbergh, ‘Smartengeld wegens spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen? Over het begrip “persoonsaantasting” 
buiten lichamelijk en geestelijk letsel’, NTBR 2019/20, p. 128; Verheij 2020, p. 829. 
219 S.D. Lindenbergh, ‘Smartengeld wegens spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen? Over het begrip “persoonsaantasting” 
buiten lichamelijk en geestelijk letsel’, NTBR 2019/20, p. 128. 
220 Verheij 2020, p. 830. 
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fundamenteel recht.221 Echter, nu dit geldt voor alle gevallen, heeft het onwenselijke gevolgen, met name voor 
de voorspelbaarheid van de rechtspraak en de rechtsgelijkheid. Zo geeft Verheij ook aan dat de huidige benadering 
aanleiding geeft tot het toekennen van smartengeld op grond van een onderbuikgevoel. Wanneer voor een 
benadering wordt gekozen waarbij een inbreuk op een fundamenteel recht als een persoonsaantasting wordt 
gezien waar in beginsel een vergoeding tegenover staat, is dat minder willekeurig en verdient dat dus de 
voorkeur.222 Ook Giesen is van mening dat een inbreuk op een fundamenteel recht per definitie als een ernstige 
normschending kan kwalificeren.223 Concreet over het geval van schending van informed consent, geeft hij aan dat 
in veel gevallen de zorgplichtschending van de hulpverlener civielrechtelijk zonder sanctie blijft en in die gevallen 
vergoeding van integriteitsschade soelaas kan bieden.224 “Het concept van integriteitsschade is dus ook bij 
informed consent-gevallen bruikbaar.”225 Volgens hem zou vergoeding van integriteitsschade bij een inbreuk op 
het zelfbeschikkingsrecht ‘zonder meer’ mogelijk moeten kunnen zijn; andere gezichtspunten doen er niet meer 
toe als de inbreuk op een fundamenteel recht is vastgesteld.226 
 
4.4. Verhouding Europees en nationaal recht  
Een bepaling uit het EVRM heeft ‘horizontale werking’ als het niet alleen tegen een staat kan worden ingeroepen, 
maar ook invloed heeft op de rechtsverhouding tussen particulieren. In beginsel hebben EVRM-rechten geen 
horizontale werking; het EVRM verplicht dat niet en de Nederlandse rechter kent aan het EVRM geen horizontale 
werking toe. De staten zelf hebben de verplichting om te verzekeren dat de in het EVRM neergelegde rechten aan 
de burgers toekomen. 
 In de rechtspraak worden fundamentele rechten in het privaatrecht wel degelijk toegepast.227 Ook in de 
literatuur wordt aangenomen dat horizontale werking wenselijk is.228 Het uitgangspunt in onderhavig onderzoek 
is daarom dat het wenselijk is dat fundamentele rechten doorwerken in het Nederlandse privaatrecht, dat dit 
mogelijk is en ook al gebeurt. Het privaatrecht is er echter (nog) niet op ingericht.  
 
Een vergelijking van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht en het recht onder het EVRM leidt tot de conclusie 
dat beide regelingen weliswaar verwantschap vertonen, maar ook op een aantal punten fundamenteel verschillen. 
Door het EHRM worden zaken betreffende informed consent-problematiek behandeld door toepassing van artikel 
8 EVRM. In ons aansprakelijkheidsrecht worden deze zaken behandeld op grond van bestaande wetgeving. Deze 
systemen zijn niet met elkaar te vergelijken, zoals later in dit hoofdstuk nader zal blijken. 
 
Opvallend is dat de voorwaarden die het EHRM stelt om te kunnen spreken van een schending van artikel 8 EVRM, 
niet veel verschilt van de voorwaarden die in ons nationale recht gelden om te concluderen dat de informatieplicht 
van een hulpverlener is geschonden en de patiënt daardoor schade heeft geleden. Immers, ook het nationale 
recht behelst de informatieplicht slechts het inlichten over bekende en reële risico’s (voorzienbaar), het risico 
waartegen de informatieplicht de patiënt dient te beschermen moet zich hebben verwezenlijkt (de patiënt in staat 
stellen een keuze te maken) en het risico moet een bepaalde ernst hebben (er moet schade zijn geleden).229 

 
221 Verheij 2020, p. 831. 
222 Verheij 2020, p. 829. 
223 Giesen 2014, p. 62-64. 
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225 Giesen 2014, p. 66. 
226 Giesen 2014, p. 67. Anders: T. Hartlief, ‘Wat staat het burgerlijk recht te doen?’, NJB 2009, p. 1553 e.v., die bepleit dat er gewerkt dient te 
worden met om te werken met categorieën van gevallen waarin een inbreuk als zodanig als integriteitsschade wordt erkend. Ook Wijne (2013a, 
p. 85 en p. 121) heeft dit eerder ‘de meest aangewezen optie’ genoemd (vergeleken met de omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid 
en kansverlies), maar is daar op teruggekomen. Zij geeft nu aan dat, hoewel het sympathiek en navolgbaar is dat de enkele schending van het 
zelfbeschikkingsrecht door het schenden van de informatieplicht tot vergoeding zou leiden, er op dit moment onvoldoende reden is om af te 
wijken van de jurisprudentie van de Hoge Raad, hoewel ook niet uitgesloten is dat daarvoor in een enkel, bijzonder geval wel ruimte voor is 
(Wijne 2021). 
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bespreking van tegenargumenten.  
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Hiervoor is ook gebleken dat het EHRM niet eist dat er sprake is van causaal verband tussen de schending van de 
informatieplicht door de hulpverlener en de door de patiënt geleden schade. De patiënt hoeft niet te stellen en te 
bewijzen dat als hij de juiste informatie van de hulpverlener had gekregen, hij de behandeling niet zou zijn 
ondergaan.  
  Het EHRM gaat dus voorbij aan het causaal verband. Uit de jurisprudentie blijkt dat als een patiënt schade 
heeft geleden na een behandeling waarmee hij niet heeft ingestemd, of onvoldoende over is geïnformeerd, door 
het EHRM aansprakelijkheid wordt aangenomen. Zelfs een ‘minor interference’ kan een schending van het 
zelfbeschikkingsrecht en dus artikel 8 EVRM inhouden en tot schadevergoeding leiden.230  
 In ons nationale recht is dat wel anders, zoals we hebben gezien. Daar stranden juist een hoop 
vorderingen omdat de patiënt het vereiste causaal verband niet kan bewijzen. De visie van het EHRM over de 
verhouding tussen informed consent en de aansprakelijkheid van een arts, wijkt dus aanzienlijk af van de lijn die in 
Nederland wordt gevolgd.231  
 
Benadeelden die hun heil zoeken bij het EVRM zijn vaak op zoek zijn naar meer dan ons aansprakelijkheidsrecht 
hen lijkt te kunnen bieden.232 Het aansprakelijkheidsrecht is een complexe regeling waarin de overheveling van de 
(volledige) schade van de benadeelde naar de benadeler centraal staat.233 Slechts het bestaan van een 
onrechtmatige gedraging of tekortkoming in de nakoming, of het lijden van schade, is niet voldoende om de 
schadevergoedingsverplichting te doen ontstaan.234 Het doel van het aansprakelijkheidsrecht is om een 
onrechtvaardige toestand, in de vorm van schade bij de benadeelde die door de benadeler is ontstaan, te 
herstellen via het vermogen van die benadeler.235 Het recht onder het EVRM heeft een ander doel, namelijk het 
voorkomen (of als dat niet meer mogelijk is, sanctioneren) van rechtsschendingen en daarmee fundamentele 
belangen beschermen.236 Verder zijn volgens Emaus ook de doelen van de rechten verschillend. Waar het doel 
van een actie op grond van het EVRM rechtshandhaving is, is het doel van een actie op grond van het 
aansprakelijkheidsrecht het verkrijgen van een schadevergoeding.237 
 

Het uitgangspunt in het EVRM is dat elke schending van een fundamenteel recht resulteert in een vorm 
van schade waar een remedie voor moet bestaan. Dat kan schadevergoeding zijn, maar ook een verklaring voor 
recht is een optie. De bedoeling is in elk geval dat de benadeelde niet met lege handen achterblijft.238 Dit wordt 
ook wel de ‘rights based’-benadering genoemd.239 Wij kennen een  ‘damaged based’-benadering.240 In het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht wordt schade vergoed ter compensatie van de schadelijke gevolgen van een 
schending, ondanks dat de bewijslast daarvoor lastig is en de voorwaarden vaag zijn.241 Immateriële 
schadevergoeding in de vorm van integriteitsschade is een vorm van genoegdoening die lijkt op de wijze waarop 
het EHRM informed consent-zaken aanpakt. Door de schending van de informatieplicht, is een fundamenteel recht 
– namelijk het zelfbeschikkingsrecht – van een patiënt geschonden, waardoor de patiënt in zijn persoon wordt 
aangetast (als bedoeld in art. 6:106 lid 1 sub b BW). Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt echter dat slechts 
een ernstige aantasting van een fundamenteel persoonlijkheidsrecht als een aantasting in de persoon als bedoeld 
in artikel 6:106, aanhef en onder b, BW kan worden gezien en dat daar ‘vage’ voorwaarden aan worden 
verbonden.242 Deze rechtsregel lijkt onwenselijk, omdat hiermee alsnog een drempel wordt opgeworpen voor 
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patiënten die – vanwege het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener – in hun 
zelfbeschikkingsrecht zijn geschaad. 

Door deze wijze van benaderen, ontstaat een handhavingstekort. Immers, op die manier wordt in stand 
gehouden dat er een hoop zaken zijn waarin vaststaat dat een inbreuk is gemaakt op een fundamenteel recht, 
maar waarvan de schadelijke gevolgen onvoldoende zijn onderbouwd, waardoor er geen remedie tegenover staat. 
Het fundamentele recht wordt op die manier dus niet gewaarborgd. Alleen benadeelden die de schending 
overtuigend kunnen bewijzen of waarbij de schending overduidelijk is, worden ‘beschermd’. Als het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht de verschuiving wil maken naar een ‘rights based’-benadering, zal het doel van de 
immateriële schadevergoeding ook moeten verschuiven van het compenseren van de schadelijke gevolgen van de 
schending, naar het toekennen van een remedie voor de schending zelf. De Hoge Raad lijkt daar niet aan te willen, 
gelet op de recente rechtspraak waarin kortgezegd wordt overwogen dat immateriële schadevergoeding alleen 
aan de orde is bij zeer ernstige inbreuken op fundamentele rechten en de nadelige gevolgen goed onderbouwd 
moeten worden. 
 
Uit het vorengaande volgt dat de werkwijze van het EHRM dusdanig anders is dan het systeem dat wij momenteel 
kennen, dat dit lastig met elkaar te vergelijken is. Mijns inziens is de belangrijkste vraag echter niet welk systeem 
de voorkeur geniet, maar in hoeverre een koppeling tot stand zou moeten en kunnen worden gebracht om een 
meer effectieve rechtsbescherming te bewerkstelligen. Hoe kan ons aansprakelijkheidsrecht bijdragen aan het 
waarborgen van fundamentele rechten? Daarbij is het de vraag of ons huidige systeem van 
aansprakelijkheidsrecht die koppeling wel kan maken, of via welke aanpassingen. In die context speelt de discussie 
hoe de bescherming van fundamentele rechten (verder) geëffectueerd zou moeten worden in het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht, of dat dit zelfs via een nieuwe rechtsfiguur zou moeten gebeuren. Kort en goed is het 
verschil tussen ons aansprakelijkheidsrecht en het recht onder het EVRM dat in ons aansprakelijkheidsrecht steeds 
de vraag is ‘wie draagt de schade?’ en het EHRM focust op de vraag ‘is er een fundamenteel recht geschonden?’. 
Die benaderingen zouden gekoppeld moeten worden om binnen ons aansprakelijkheidsrecht tot het waarborgen 
van fundamentele rechten te komen. De oplossing om zaken waarin informed consent-problematiek op te lossen 
op de manier waarop het EHRM dat doet, namelijk het toekennen van immateriële schadevergoeding in de zin 
van integriteitsschade op grond van een schending van een fundamenteel recht, heeft gelet op het vorenstaande 
zeker potentie, maar heeft in Nederland nog te weinig voeten in de aarde. Een andere mogelijkheid, is het creëren 
van een nieuwe rechtsfiguur in de vorm van ‘fundamentele rechtsschending’.  
 
4.5. Nieuwe rechtsfiguur?   
Emaus is van mening dat het huidige aansprakelijkheidsrecht niet voorziet in een ‘ultieme remedie’ om 
fundamentele rechten te handhaven.243 Het aansprakelijkheidsrecht biedt volgens Emaus vooral een oplossing in 
die gevallen waarin schadevergoeding een goede remedie is voor de schending van een recht, en niet voor die 
gevallen waarin wordt gezocht naar (een aanvullende remedie als) genoegdoening voor het (in dit geval door 
patiënten ondervonden) (immateriële) nadeel.244 Volgens haar verschillen de systemen van het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht en het recht onder het EVRM dusdanig van elkaar, dat het voor de hand ligt een (aan de 
onrechtmatige daad verwante) figuur te ontwikkelen, die een toetsingskader creëert voor die situaties waarin een 
fundamenteel recht is geschonden.245 Dit omdat bij schending van een fundamenteel recht de situatie dusdanig 
ernstig is, dat slechts het bestaan van de rechtsschending al voldoende is voor een remedie.246 
 
Emaus meent dat het aansprakelijkheidsrecht maar deels kan voorzien in de mogelijkheid fundamentele rechten 
te beschermen in de privaatrechtelijke rechtsverhouding.247 Zij pleit er daarom voor dat, gelet op het feit dat het 
Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht zo anders is dan onder het EVRM, een nieuwe 
rechtsfiguur ontwikkeld zou moeten worden: de fundamentele rechtsschending.248 Zij beschrijft die figuur als 
volgt: “de fundamentele rechtsschending moet in het Nederlandse burgerlijk recht functioneren als een nieuwe 
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bron van verbintenissen. Het roept een verbintenis in het leven tot rechtzetting en is de grondslag voor toewijzing 
van schendingvoorkomende remedies. Deze nieuwe bron van verbintenissen draagt bij aan de handhaving van 
fundamentele rechten in de privaatrechtelijke rechtsverhouding.”249 Bij de fundamentele rechtsschending ligt de 
focus bij de benadeelde en dus niet, zoals bijvoorbeeld bij toepassing van de onrechtmatige daad, bij de gedraging 
van de benadeler.250 Als vaststaat dat sprake is van een rechtsschending, zijnde een zodanige inbreuk op een 
fundamenteel recht dat de benadeelde in zijn waardigheid of vrijheid is aangetast, ontstaat een 
rechtzettingsverplichting voor de benadeler.251 Een geheel andere toets dus dan in het aansprakelijkheidsrecht, 
waarbij bijvoorbeeld in de situatie van een onrechtmatige daad meerdere vragen beantwoord moeten worden 
om vast te stellen of het redelijk is de door de benadeelde geleden schade over te hevelen naar de benadeler.252 
Emaus noemt expliciet dat deze figuur voor de in artikel 8 EVRM beschermde rechten, waaronder het recht op 
zelfbeschikking, moet gelden.253 

Zij geeft als voorbeeld van situaties waarin deze nieuwe rechtsfiguur echt het verschil kan maken, een 
geval waarin een persoon in zijn lichamelijke integriteit is aangetast, zonder letsel te hebben opgelopen, of als het 
aansprakelijkheidsrecht al voorziet in schadevergoeding, maar (nadere) rechtzetting bereikt kan worden met een 
verklaring voor recht dat sprake is geweest van een schending van een fundamenteel recht.254 In dat eerste geval 
denk ik aan een situatie waarin een hulpverlener zijn informatieplicht heeft geschonden, maar de patiënt daar 
fysiek en/of psychisch gezien weinig of geen last van heeft gehad. Dat laat onverlet dat de patiënt in zijn 
zelfbeschikkingsrecht is aangetast. In het tweede geval, denk ik aan de situatie dat een patiënt op grond van artikel 
6:74 of 6:162 BW met succes de hulpverlener aansprakelijk heeft weten te stellen en daardoor al recht heeft op 
schadevergoeding, maar ook in rechte vastgesteld wil zien dat een fundamenteel recht is geschonden, namelijk 
zijn recht op zelfbeschikking.  
 
4.6. Oplossing 
Gelet op het vorenstaande, lijkt het Nederlandse systeem redelijk te werken waar het gaat om het verhaal van 
fysiek of geestelijk letsel, maar schiet het tekort daar waar het gaat om het verhalen van schade bij schending van 
fundamentele rechten, meer specifiek het zelfbeschikkingsrecht bij schending van de informatieplicht van een 
hulpverlener. Er dient nog het nodige te gebeuren om daar een zo goed mogelijke invulling aan te geven. In het 
vorige hoofdstuk van deze scriptie is als voorlopige conclusie gegeven dat integriteitsschade voor een patiënt een 
(wellicht verder in de toekomst) mogelijke, maar geen zeker nog geen voor de hand liggende oplossing kan zijn in 
het kader van informed consent-problematiek. Na dit onderwerp nader besproken te hebben, verandert die 
conclusie nauwelijks. Het Hof heeft in 2018 de deur op een kier gezet lijkt daarmee eenzelfde lijn te volgen als het 
EHRM. De Hoge Raad lijkt die deur weer zo goed als gesloten te hebben. In de literatuur worden handvatten 
gegeven om te komen tot een systeem waarin de enkele schending van een fundamenteel recht, concreet het 
zelfbeschikkingsrecht van een patiënt door het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener, tot 
vergoeding van integriteitsschade leidt. De toekomst zal moeten uitwijzen of de Hoge Raad terugkomt op de door 
haar geformuleerde criteria en hoe deze ontwikkeling zich voortzet. Ook heeft Emaus reeds in 2013 handvaten 
geboden om een nieuwe rechtsfiguur te creëren. 
 
Mijns inziens zouden beide oplossingen de voorkeur verdienen boven de huidige benadering. Immers, in beide 
gevallen wordt het fundamentele recht van een patiënt beschermd wanneer is vastgesteld dat door de schending 
van de informatieplicht inbreuk is gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. De focus wordt gelegd op 
de inbreuk op het recht van een patiënt en niet zo zeer op de vraag of een patiënt een andere keuze zou hebben 
gemaakt als hij wel deugdelijk was geïnformeerd. Deze wijze van benaderen is een rechtvaardige manier om een 
zaak betreffende dit leerstuk te benaderen. Ik ben met verschillende auteurs van mening dat als vaststaat dat een 
hulpverlener de informatieplicht heeft geschonden, er een inbreuk is gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht van 

 
249 Daarbij is belangrijk dat ‘schending’ voortvloeit uit de in het EVRM veelal gebruikte term en dus niet als bijvoorbeeld onrechtmatige 
gedraging in het kader van de onrechtmatige daad: Emaus, p. 334. 
250 Emaus 2013, p. 335. 
251 Emaus 2013, p. 335. Tenzij sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Het gaat te ver om dat in deze scriptie te behandelen. Zie Emaus § 
8.5.4.4. 
252 Emaus 2013, p. 336. 
253 Emaus 2013, p. 337. 
254 Emaus 2013, p. 339, p. 343-344. Emaus noemt als remedies voor de fundamentele rechtsschending de verklaring voor recht, het betalen 
van een geldsom en remedies die de schender tot doen of laten (van de schendende gedraging) verplichten. Zie haar § 8.5.5. 
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een patiënt en dat dit fundamentele recht beschermd moet worden: ofwel via de figuur van fundamentele 
rechtsschending, ofwel via het toekennen van integriteitsschade. Ook als er concrete eisen aan de ernst van de 
schending worden gesteld, zal dit de rechtszekerheid en rechtsbescherming bevorderen. In dat geval wordt 
beoordeeld welke informatie een patiënt heeft gehad, welke informatie de patiënt eigenlijk had moeten krijgen 
en in hoeverre de patiënt door het handelen van de behandelaar in zijn belangen is geschaad: hoe ernstig was de 
inbreuk en daarmee de schending? Op deze manier kan aan de hand van verschillende gezichtspunten bekeken 
worden in hoeverre een schadevergoeding op zijn plaats is, zonder dat al in een voorstadium een drempel wordt 
opgeworpen in de vorm van een causaliteitseis, zoals nu het geval is. 
 
4.7. Conclusie 
Blijkens jurisprudentie hecht het EHRM veel waarde aan het zelfbeschikkingsrecht. Een inbreuk daarop, levert een 
inbreuk op artikel 8 EVRM op en kan dus leiden tot schadevergoeding. Het EHRM hecht ook waarde aan het 
naleven van de eis van informed consent.255 Aansprakelijkheid wordt in dergelijke zaken aangenomen als er sprake 
is van schadelijke gevolgen van een behandeling waarmee de patiënt niet heeft ingestemd. Er moet dan wel sprake 
zijn van een geval waarin de patiënt schade heeft geleden na een behandeling, waarover hij niet deugdelijk voor 
de hulpverlener is geïnformeerd en er sprake is van een voorzienbaar risico dat zich heeft verwezenlijkt en een 
bepaalde ernst heeft. 

De beoordelingscriteria van het EHRM in informed consent-zaken wijken dus aanzienlijk af van die in ons 
nationale recht. Het EHRM heeft geen verdere aanknopingspunten nodig om vast te stellen dat de hulpverlener 
aansprakelijk is. Daar waar in het Nederlandse recht veel informed consent-vorderingen stranden vanwege de 
causaliteitsproblematiek, gaat het EHRM daar volledig aan voorbij.  
 
Een vergelijking van het aansprakelijkheidsrecht en het recht onder het EVRM leidt tot de conclusie dat beide 
regelingen weliswaar verwantschap vertonen, maar ook op een aantal punten fundamenteel verschillen. Het 
systeem van het recht onder het EVRM is daarom lastig vergelijkbaar met het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht 
en kan daarom ook niet één-op-één overgenomen worden.  
 
Immateriële schadevergoeding in de vorm van integriteitsschade is een vorm van genoegdoening die lijkt op de 
wijze waarop het EHRM informed consent-zaken aanpakt. Door de schending van de informatieplicht, is een 
fundamenteel recht – namelijk het zelfbeschikkingsrecht – van een patiënt geschonden, waardoor de patiënt in 
zijn persoon wordt aangetast (als bedoeld in art. 6:106 lid 1 sub b BW). Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt 
echter dat slechts een ernstige aantasting van een fundamenteel persoonlijkheidsrecht als een aantasting in de 
persoon als bedoeld in artikel 6:106, aanhef en onder b, BW kan worden gezien. Deze rechtsregel lijkt onwenselijk, 
omdat hiermee alsnog een drempel wordt opgeworpen voor patiënten die – vanwege het schenden van de 
informatieplicht door een hulpverlener – in hun zelfbeschikkingsrecht zijn geschaad. 
 
Een andere mogelijkheid is om een nieuwe rechtsfiguur te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van ‘fundamentele 
rechtsschending’. Volgens die figuur ontstaat een rechtzettingsverplichting van de benadeler, die kan bestaan uit 
het betalen van een geldsom maar bijvoorbeeld ook een verklaring voor recht, als vaststaat dat sprake is van een 
rechtsschending, zijnde een zodanige inbreuk op een fundamenteel recht dat de benadeelde in zijn waardigheid 
of vrijheid is aangetast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
255 Hendriks 2013, p. 532. 
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Hoofdstuk 5 – Shared decision making 
 
5.1. Inleiding 
In de vorige hoofdstukken is aan de orde gekomen hoe het Nederlandse medisch aansprakelijkheidsrecht is 
geregeld en met name welke plaats de informatieverplichting van een arts daarin heeft. Verder is de informed 
consent-problematiek uitgewerkt en is uitgelegd welke oplossingen in de jurisprudentie zijn ontwikkeld, om een 
patiënt tegemoet te komen in zijn bewijsnood. Ook is uiteengezet hoe deze problematiek op Europees niveau 
wordt behandeld.  
 
In dit hoofdstuk zal het begrip ‘shared decision making’ worden uitgelegd en zal bekeken worden in hoeverre door 
het bestaan van dit relatief nieuwe begrip in het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht, tegemoet wordt 
gekomen aan de bewijsproblematiek van een patiënt. De deelvraag ‘Kan shared decision making bijdragen aan 
een goede invulling van informed consent? En vormt het daarop een goede aanvulling?’ zal hier worden 
beantwoord. 
 
5.2. Wat is shared decision making? 
Shared decision making (hierna: SDM), samen beslissen of gezamenlijke besluitvorming; verschillende begrippen 
waarmee hetzelfde wordt bedoeld. SDM houdt in dat de hulpverlener en de patiënt samen overleggen over alle 
aspecten die relevant kunnen zijn voor de besluitvorming en zij gezamenlijk een beslissing nemen over het te 
volgen beleid.256 De patiënt wordt gezien als volwaardig gesprekspartner van de hulpverlener. De patiënt en de 
hulpverlener beslissen samen op basis van relevante informatie, de kansen, risico’s en mogelijke uitkomsten van 
een behandeling, en eventuele andere behandelopties. Dit zou ertoe moeten leiden dat een patiënt een betere 
beslissing kan nemen.257  
 
Volgens Legemaate is de kern van SDM dat er meer rekening wordt gehouden met de ‘values and preferences’ 
dan tot nu toe het geval is geweest.258 Hij heeft de volgende kenmerken van SDM als belangrijkst bestempeld: 

1. De informatie-uitwisseling tussen hulpverlener en patiënt is wederkerig; 
2. De informatie die wordt uitgewisseld is zowel medisch-professioneel als persoonlijk; 
3. De hulpverlener en patiënt overleggen samen over alle aspecten die relevant zijn om een besluit te 

nemen (zowel medisch, professioneel als persoonlijk); 
4. De hulpverlener en patiënt nemen samen een besluit over het te volgen beleid.259 

 
5.3. Wijziging wetgeving 
De WGBO is in 1995 in werking getreden en sindsdien nauwelijks gewijzigd. In 2010 werd een vergaand 
wetsvoorstel ingediend dat onder meer in de plaats van de WGBO zou moeten komen.260 Dit voorstel werd echter 
dusdanig bekritiseerd dat het enkele jaren later weer werd ingetrokken. De minister gaf toen aan dat de bestaande 
wetgeving alsnog gewijzigd zou moeten worden, maar in delen en verspreid over een aantal bestaande en nieuwe 
regelingen.  

Zo gezegd, zo gedaan. Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het BW (de WGBO) is nog niet zo lang geleden 
gewijzigd. Het wetsvoorstel, dat onder andere inhield artikel 7:448 BW te wijzigen, is op 1 januari 2020 in werking 
getreden.261 
 
Beweegredenen wijziging wetgeving 
De wetgever heeft het nodig gevonden om artikel 7:448 BW te moderniseren. Daarbij is ingezet op een werkwijze 
waarbij de hulpverlener samen met de patiënt beslist over welke behandeling in die specifieke situatie passend 
is.262 Volgens de wetgever was de informatieregeling vóór 1 januari 2020 te veel gebaseerd op ‘het klassieke 

 
256 Leenen e.a. 2020, p. 116; Ouwens e.a. 2012, p. 62. 
257 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3, p. 3. 
258 Leenen e.a. 2020, p. 116. 
259 Leenen e.a. 2020, p. 116. 
260 Het wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg, Kamerstukken II 2009/10, 32402, nr. 2.  
261 Besluit van 10 juli 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een 
wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (Stb. 2019, 224), Stb.2019, 284 
262 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3, p. 4 (MvT). 
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medische model’ waarin het advies van de hulpverlener leidend is. In plaats daarvan moet sprake zijn van een 
model waarin ‘samen beslissen’ centraal staat, als ‘een continue interactie tussen hulpverlener en patiënt’.263  

Het doel van de wetswijziging is om het overleg tussen de hulpverlener en de patiënt te bevorderen.264 
In dat overleg wordt zoveel mogelijk de informatieongelijkheid tussen de hulpverlener en de patiënt opgeheven. 
Het resultaat dat daarmee beoogd wordt, is dat de patiënt goed geïnformeerd een weloverwogen keuze kan 
maken en toestemming voor een eventuele behandeling kan geven.265 Volgens de wetgever heeft dat overleg ook 
een positieve uitwerking op het vertrouwen in de hulpverlener en bevordert het de therapietrouw.266  
 
Belangrijkste wijzigingen  
Ingevolge het oude artikel 7:448 BW moest de hulpverlener de patiënt informeren over het voorgenomen 
onderzoek en de voorgestelde behandeling, op duidelijke wijze (in voor de patiënt duidelijke woorden) en 
desgevraagd schriftelijk.267 De hulpverlener moest zich daarbij laten leiden door wat de patiënt redelijkerwijs dient 
te weten over onder meer de behandeling, de verwachten gevolgen en risico’s, alternatieve behandelingen.268 
Deze manier van informeren past bij de ‘klassieke’ gedachte dat het advies van de hulpverlener leidend is. Volgens 
de wetgever past dit niet meer bij deze tijd.269 

De wetgever heeft er daarom voor gekozen om artikel 7:448 BW te wijzigen en daarin de huidige 
informatieplicht vervangen door een model waarin ‘samen beslissen’ (shared decision making) centraal staat.270 
Door deze wijziging wordt een hulpverlener verplicht om een patiënt niet alleen te informeren over de 
voorgenomen behandeling, maar samen met de patiënt te beslissen over wat er gaat gebeuren.271 In het nieuwe 
artikel 7:448 BW is de verplichting opgenomen dat de hulpverlener tijdig overlegt met de patiënt, op een manier 
die past bij zijn of haar bevattingsvermogen. Het gaat dus niet meer alleen om de informatie die de hulpverlener 
noodzakelijk acht, zoals dat in het oude artikel 7:448 opgenomen was. De hulpverlener moet aansluiten bij het 
bevattingsvermogen, de belevingswereld, (culturele) achtergrond, (zorg)behoeften en persoonlijke situatie van de 
patiënt.272 De hulpverlener moet informatie verstrekken, rekening houdend met dat wat de patiënt redelijkerwijs 
zou moeten weten over onder meer de voorgenomen behandeling, de gevolgen en risico’s, alternatieven, de 
vooruitzichten en termijnen van een behandeling.273 Daarbij geldt dat de hulpverlener zich steeds op de hoogte 
moet stellen van de behoeften en persoonlijke situatie van de patiënt en de patiënt voortdurend in de gelegenheid 
te stellen hem te bevragen, waarbij rekening wordt gehouden met het gegeven dat ‘de moderne patiënt’ zelf 
steeds meer informatie vergaart en kan vergaren over behandelopties.274 Een opvallend verschil tussen de nieuwe 
en oude wetgeving, is dat nu specifiek het ‘niet-behandelen’ als informatie-eis benoemd wordt. Ook dit is een 
keuzemogelijkheid voor de patiënt die besproken moet worden.  
 
De onderwerpen waar de informatieplicht in elk geval betrekking op heeft, zijn in artikel 7:448 BW nader 
geconcretiseerd. In onderstaand overzicht van Legemaate is te zien hoe het artikel luidde voor de aanpassing 
ervan, en erna.275  
 

 
263 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3 (MvT). 
264 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3 (MvT). 
265 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3, p. 3-6 (MvT). 
266 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3, p. 3-4 (MvT). 
267 Kamerstukken ΙΙ 1989/90, 21561, 3, p. 11 (MvT). 
268 Kamerstukken ΙΙ 1989/90, 21561, 3, p. 11 (MvT). 
269 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 3 (MvT). 
270 Van Lopik & Pans 2017, p. 32-37; Legemaate 2018b, p. 557; Leenen e.a. 2020, p. 82. 
271 Watson 2018, p. 25-37. In de wettekst is bewust vermeld dat het gaat om voorgenomen onderzoek of voorgestelde behandeling, met als 
uitgangspunt dat hulpverlener en patiënt daar samen over dienen te beslissen. Zie Kamerstukken II 2017/18, 34994, 3, p. 24 (MvT). 
272 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 5 (MvT); Legemaate 2018b, p. 557; Leenen e.a. 2020, p. 82. 
273 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3, p. 4, p. 23 (MvT). 
274 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 5 (MvT). 
275 Leenen e.a. 2020, p. 83. 
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5.4. In de praktijk   
In augustus 2017 publiceerde de Consumentenbond een panelonderzoek dat was uitgevoerd onder ruim 7.000 
personen.276 De ondervraagden gaven antwoord op een viertal vragen, namelijk: 
- Heeft u vooraf informatie over de opname of behandeling gekregen? 
- In hoeverre was de informatie die u heeft gekregen begrijpelijk? 
- Heeft de arts gesproken over mogelijke alternatieven? 
- Heeft de arts gesproken over de voor- en nadelen van de gekozen behandeling?277 
Uit de gegeven antwoorden bleek dat 17% geen informatie had ontvangen over hun onderzoek of behandeling. 
Van degenen die wél informatie hadden gekregen, was 22% niet geïnformeerd over de voor- en nadelen van de 
behandeling en was 46% van hen niet geïnformeerd over alternatieve behandelingen. Verder is nog relevant dat 
10% van de ondervraagden vond dat zij onvoldoende ruimte hadden om vragen te stellen en vonden dat er 
onpersoonlijk met hen werd omgegaan. De Consumentenbond deed eerder, in juni 2016, een soortgelijk 
onderzoek en concludeert in haar onderzoek van 2017 dat er in een jaar weinig is veranderd.278 
 In een meting van het Nivel in 2021 is vervolgens onderzocht in welke mate een hulpverlener en patiënt 
samen beslissen over een behandeling.279 Daaruit blijkt dat dit over de periode 2016-2020 nauwelijks is 
gewijzigd.280 

Deze onderzoeken laten zien dat de aanscherping van artikel 7:448 BW die onlangs heeft plaatsgevonden, 
geen overbodige luxe is.281 Dit is uiteraard ook in hoofdstuk 3 van onderhavig onderzoek reeds duidelijk geworden. 
Belangrijk is echter hoe wij er nu, anno 2022, voorstaan. De vraag is wat SDM verandert aan de rechtspositie van 
de patiënt en of deze daadwerkelijk wordt verduidelijkt en versterkt, zoals het doel van de wetgever was. 
 
Commentaar op wetswijziging 
De wijziging van artikel 7:448 BW is door juridische auteurs niet bejubeld. Niet alleen wordt bepleit dat de 
wetgever de kans heeft laten liggen een daadwerkelijk verschil te maken, ook worden knelpunten gesignaleerd. 

Allereerst wordt in de literatuur gesignaleerd dat bij het creëren van deze wetgeving uit wordt gegaan 
van een patiënt die mondig genoeg is vragen te stellen, alternatieven te bespreken en bezwaren of zorgen op tafel 
te leggen. Legemaate geeft aan: “Wetgeving heeft nogal eens de neiging gericht te zijn op de burger als vrije, 
zelfbeschikkende mens, die op basis van adequate informatie tot een weloverwogen keuze komt.”282 Het is echter 
maar de vraag of patiënten in de praktijk zich daadwerkelijk als volwaardig gesprekspartner kan opstellen. De 
wetgever heeft erkend dat mondigheid in de spreekkamer niet voor alle patiënten is weggelegd. Daarbij lijkt de 
wetgever ervan uit te gaan dat er reeds diverse initiatieven zijn ontwikkeld om patiënten daarbij te ondersteunen 
en wordt een grote rol bij de hulpverlener gelegd.283  

Ook wordt als kritiek op de wetswijziging geuit dat het de vraag is of het doel ervan voldoende tot 
uitdrukking komt. De kern van SDM is om, veel meer dan voorheen, rekening te houden met de voorkeuren van 

 
276 Consumentenbond, Gezondheidsgids, augustus 2017, p. 38-41. 
277 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. 
278 Consumentenbond, Gezondheidsgids, augustus 2017, p. 38-41. 
279 F. Hulst, M van der Meijer, L. Holst, A. Brabers & J. de Jong, Infographic. Mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een 
behandeling nauwelijks veranderd tussen 2016-2020. Gezamenlijke besluitvorming. Utrecht: Nivel 2021. 
280 Zie de infographics in bijlagen 3 en 4. 
281 Zie ook Watson & Kottenhagen 2018, p. 35. 
282 Legemaate 2018a, p. 196. 
283 Kamerstukken II, 2017/18, 34994, nr. 3, p. 5 (MvT).  
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een patiënt. Het is maar de vraag of dat in de formulering ‘situatie en behoeften’, zoals genoemd in art. 7:448 BW, 
voldoende uit de verf komt.284 Zo zegt Leenen daarover: ”Als ‘samen beslissen’ een ankerpunt in de wet moet 
hebben, had dat explicieter en duidelijker gedaan kunnen worden dan nu het geval is”285 en Legemaate: “Als het 
gaat om het sturen van de interactie tussen patiënt en hulpverlener, presteert wetgeving matig tot slecht.”286 

Verder hebben een aantal auteurs hun vraagtekens gezet bij het gegeven dat niet expliciet de eis wordt 
gesteld dat de patiënt de gegeven informatie begrepen heeft.287 Dat is bijzonder, vooral gelet op het feit dat de 
informatie die een hulpverlener verstrekt moet zijn afgestemd op het bevattingsvermogen van een patiënt. Het 
zou dan logisch zijn om ook in de wet vast te leggen dat de hulpverlener nagaat of de patiënt de informatie 
daadwerkelijk heeft begrepen.288 In de rechtspraak is namelijk al langer de tendens dat een hulpverlener verplicht 
is te controleren of de informatie bij de patiënt is binnengekomen.289 Dat dit in de WGBO niet tot uitdrukking 
komt, is een gemis. 
 
Mijns inziens zou het, los van het oplossen van de informed consent-problematiek, de aanbeveling verdienen om 
7:448 BW aan te passen in die zin dat ook van de hulpverlener wordt verwacht dat hij nagaat of zijn patiënt de 
besproken informatie en de consequenties van de keuze begrepen heeft. Dit zal niet leiden tot een betere positie 
voor de patiënt wat betreft bewijslast in aansprakelijkheidskwesties, maar wellicht wel tot minder 
miscommunicatie en aantal rechtszaken. In elk geval wordt daarmee bewerkstelligd dat de patiënt de gegeven 
informatie begrijpt en wordt inhoud gegeven aan het begrip SDM, omdat daarmee ook wordt gecontroleerd of de 
gegeven informatie bij het bevattingsvermogen van de patiënt past. 
 
5.5. De verhouding tussen shared decision making, informed consent en het zelfbeschikkingsrecht 
Uit alles wat hiervoor is besproken, blijkt dat SDM een geheel andere strekking heeft dan informed consent. Van 
informed consent is sprake als de hulpverlener beslist wat goed is voor een patiënt, de patiënt daarover deugdelijk 
informeert en voor die behandeling toestemming aan de patiënt vraagt.290 Shared decision making doen de 
hulpverlener en patiënt altijd samen na wederkerige informatie-uitwisseling, waarbij de patiënt vertelt over zijn 
situatie en voorkeuren en de hulpverlener informatie geeft over behandelmogelijkheden, voor- en nadelen 
daarvan en de vooruitzichten.291 In dat geval kan de patiënt er alsnog voor kiezen de keuze aan de hulpverlener 
te laten en niet betrokken te willen worden bij het nemen van een beslissing, maar dat is ook een keuze.292 
 Wat is nu precies de toegevoegde waarde van SDM ten opzichte van informed consent? Mijns inziens is 
SDM is niet alleen een species van informed consent, maar ook een opmaat naar een betere of andere toepassing 
van fundamentele rechten van patiënten. Los van het gegeven dat met SDM in de praktijk kennelijk niet 
(voldoende) wordt bereikt wat de wetgever voor ogen heeft gehad, namelijk het overleg tussen de hulpverlener 
en de patiënt te bevorderen, is wel gebleken dat SDM, mits goed uitgevoerd, veel meer aanhaakt bij het 
zelfbeschikkingsrecht van patiënten. Waar informed consent vooral als doel had de autonomie van de patiënt te 
beschermen, ziet SDM vooral op het samen met de patiënt beslissen over wat er gaat gebeuren.293 Daardoor komt 
ook het zelfbeschikkingsrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief veel beter tot stand. In het vorige hoofdstuk 
hebben we gezien dat fundamentele rechten een steeds grotere druk uitoefenen op het huidige systeem van het 
aansprakelijkheidsrecht. SDM haakt aan bij de toenemende invloed van het EVRM op het privaatrecht.  

Legemaate verwoordt de toegevoegde waarde van SDM voor het zelfbeschikkingsrecht mooi: “In het licht 
van het zelfbeschikkingsrecht komt aan shared decision making echter ook in het juridische domein betekenis toe. 
Informed consent is een gelaagd begrip. Uiteindelijk moet natuurlijk formeel komen vast te staan dat de patiënt 
voldoende geïnformeerd is en welk besluit hij neemt, maar minstens zo belangrijk is dat dat geschiedt op een wijze 
die gericht is op het expliciteren en verdisconteren van de voorkeuren, overtuigingen en omstandigheden van de 
patiënt. Dat vergt een bepaalde benadering in de praktijk van de gezondheidszorg, maar kan ook worden 
ondersteund door wetgeving.”294 

 
284 Legemaate 2018b, p. 558. 
285 Leenen e.a. 2020, p. 116; Legemaate 2018b, p. 558. 
286 Legemaate 2018a, p. 202. Zie ook. R. Friele en R. Coppen, ‘Wetgeving en de positie van de patiënt: instrument voor verandering of 
terugvaloptie?’, Recht der Werkelijkheid 2010, nr. 3, p. 26-39. 
287 Leenen e.a. 2020, p. 120-121; Legemaate 2018b, p. 558.  
288 Legemaate 2018b, p. 558. 
289 Leenen e.a. 2020, p. 113-114. 
290 Ouwens e.a. 2012, p. 59. 
291 Ouwens e.a. 2012, p. 59. 
292 Ouwens e.a. 2012, p. 59. 
293 Watson & Kottenhagen 2018, p. 25-37. 
294 Legemaate 2018a, p. 197. 
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Hartlief heeft in 2018 de Hoge Raad reeds geattendeerd op het feit dat er al geruime tijd, niet alleen in de 
rechtspraak maar ook onder invloed van het EVRM en rechtspraak van het EHRM, sprake is van een uitbreiding 
van de gevallen waarin recht op smartengeld bestaat.295 Daarbij heeft hij aangegeven dat de vergoeding van 
immateriële schade niet alleen een nuttige rol kan vervullen bij het inhoud geven aan rechten waarbij het belang 
van rechthebbenden wordt gediend, maar het (daarmee) ook het aansprakelijkheidsrecht ondersteunt in het 
kader van de handhaving van rechten en plichten.296 Volgens hem is sprake van een zekere verzelfstandiging van 
de categorie van de schending van fundamentele rechten als zodanig.297 Dit impliceert dat aan schending van of 
überhaupt de positie van fundamentele rechten (waaronder het zelfbeschikkingsrecht) een meer zelfstandige 
plaats moet worden toegekend. Daarvoor zal - ook in het kader van SDM - veel meer aandacht moeten komen om 
rechtspraak en/of wetgeving te creëren over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van hulpverleners in geval van 
toepassing SDM, onder een gelijktijdige verwijzing of beklemtoning van het zelfbeschikkingsrecht van de 
betrokken patiënt in die aangelegenheid.  
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de gebruikelijke route voor een patiënt die meent schade te hebben geleden 
vanwege een schending van de informatieplicht door de hulpverlener, die van artikel 6:74 BW (of in bepaalde 
gevallen 6:162 BW) is. Daarbij ontstaat in veel gevallen een bewijsprobleem.298 Bij SDM verandert daar ten 
opzichte van informed consent vrij weinig aan. Het is zelfs voorstelbaar dat het voor patiënten nog lastiger wordt 
om aan te tonen dat als zij deugdelijk waren geïnformeerd, zij voor een andere of geen behandeling hadden 
gekozen. Immers, bij SDM wordt verondersteld dat er wederkerig overleg plaatsvindt, alle opties worden 
besproken, informatie wordt gegeven overeenkomstig het bevattingsvermogen van de patiënt en de patiënt in de 
gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.  
 De in de jurisprudentie ontwikkelde tweede route voor een patiënt die meent schade te hebben geleden 
vanwege een schending van de informatieplicht door de hulpverlener, is die van artikel 6:106 sub b BW. De Hoge 
Raad biedt daarin ruimte om per individueel geval te bezien of – gezien de aard en ernst van de normschending 
en de gevolgen daarvan voor de benadeelde, een persoon op andere wijze (dan fysiek of geestelijk letsel) in zijn 
persoon is aangetast.299 Bij SDM verandert daar ten opzichte van informed consent ook nauwelijks iets aan. 
Immers, de criteria die door de Hoge Raad zijn vastgesteld, hebben weinig te maken met de manier van 
informatieverschaffing door de hulpverlener. Mijns inziens is deze ‘oplossing’ in zijn huidige vorm überhaupt geen 
goede oplossing. Primair is het maar zeer de vraag of de aard en ernst van de normschending überhaupt criteria 
moeten zijn. Mijns inziens zou het criterium het recht op lichamelijke integriteit moeten zijn. Is daarop een inbreuk 
gemaakt? Dan is sprake van een recht op smartengeld. Daarover later meer. Los daarvan, is vaag welk criterium 
de Hoge Raad hier dan in gedachten heeft. Wanneer leiden de aard en ernst van de normschending ertoe dat een 
recht op smartengeld ontstaat? Zij heeft te veel in het midden gelaten wanneer daarvan sprake is, en op welke 
wijze de nadelige gevolgen zouden kunnen worden geobjectiveerd.300 De route van smartengeld wegens 
schending van een fundamenteel recht is een zelfstandige route, maar de ruimte daarin is nog erg beperkt.301 
 
Prejudiciële vragen en/of aanpassing wetgeving  
SDM is mijns inziens een eerste stap in het in beweging krijgen van de (vastgeroeste) privaatrechtelijke beginselen. 
Er is een trend gaande waarin steeds meer wordt ingezien dat het huidige recht niet langer allerlei ontwikkelingen 
in de praktijk kan opvangen met gekunstelde vangnetbepalingen en een uitzondering op de uitzondering.302 De 
Hoge Raad denkt mijns inziens nog te veel binnen de kaders van het huidige aansprakelijkheidsrecht. Het 
vertrekpunt in ons huidige aansprakelijkheidsrecht is dat alles moet passen in het systeem van de wet en moet 
aansluiten bij in de wet geregelde gevallen. Daar ligt een blokkade voor verdere ontwikkeling van het recht. Mijns 
inziens is de tijd rijp die te doorbreken door rechtsvorming door de Hoge Raad, en/of door middel van prejudiciële 
vragen. 

 
295 Parket bij de Hoge Raad 26 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1295, r.o. 3.7. 
296 Parket bij de Hoge Raad 26 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1295, r.o. 3.8. 
297 Parket bij de Hoge Raad 26 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1295, r.o. 3.7. 
298 Zie hoofdstuk 2. 
299 Zie ook hoofdstuk 4. 
300 Verheij 2020, p. 829 e.v. 
301 Parket bij de Hoge Raad 26 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1295, r.o. 3.10. 
302 R. de Graaff, ‘Zestig jaar Quint/Te Poel: ruimte voor rechterlijke rechtsvorming in het verbintenissenrecht’, NTBR 2019/2, afl. 1. 
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Reeds eerder heb ik bepleit dat aan de schending van fundamentele rechten een meer zelfstandige plaats 
in het aansprakelijkheidsrecht zou moeten worden toegekend. Hoewel de rechtspositie van een patiënt door SDM 
is verbeterd, heeft het nog een lange weg te gaan. Immers, een patiënt moet nog steeds via een omweg, ofwel 
door een beroep op artikel 6:74/6:162 BW met de bijbehorende causaliteits-/bewijsproblematiek, ofwel de weg 
van artikel 6:106 sub b BW met de daarbij horende (vage) criteria, proberen de schending van de informatieplicht 
door een hulpverlener gehandhaafd te zien. Het recht is nu een lappendekentje en daar moeten we vanaf, willen 
we fundamentele rechten kunnen handhaven en daarmee waarborgen.  

Hoewel ik mij ook kan vinden in de gedachte dat er ergens een drempel moet worden gelegd omdat niet 
alle frustraties in het leven tot smartengeld kunnen leiden, zoals Verheij dat verwoordt303, is deze drempel mijns 
inziens nu te hoog en vooral te vaag. De Hoge Raad zou desnoods een bepaalde ondergrens van de ernst kunnen 
aangeven. Mijns inziens zouden de volgende oplossingen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat het fundamentele 
recht op zelfbeschikking beter wordt gewaarborgd: 

• het creëren van een nieuwe rechtsfiguur waarbij, als sprake is van schending van de informatieplicht door 
een hulpverlener, wordt aangenomen dat een fundamenteel recht – het zelfbeschikkingsrecht – is 
geschonden en dit tot aansprakelijkheid van de hulpverlener leidt, en een bepaalde vorm van 
compensatie voor de patiënt, zonder dat eerst een bepaalde drempel opgeworpen wordt304; 

• het creëren van een nieuwe rechtsfiguur waarbij, als sprake is van schending van de informatieplicht door 
een hulpverlener, wordt aangenomen dat een fundamenteel recht – het zelfbeschikkingsrecht – is 
geschonden en dit tot aansprakelijkheid van de hulpverlener leidt, mits aan bepaalde, concreet 
uitgewerkte criteria voor wat betreft de aard en de ernst van de schending is voldaan305; 

• het aanpassen van artikel 7:448 BW in die zin dat daarin wordt opgenomen dat een schending van de 
daarin neergelegde informatieverplichting leidt tot aansprakelijkheid van de hulpverlener en een 
bepaalde vorm van compensatie voor de patiënt;  

• het aanpassen van artikel 7:448 BW in die zin dat daarin wordt opgenomen dat een schending van de 
daarin neergelegde informatieverplichting leidt tot aansprakelijkheid van de hulpverlener en een 
bepaalde vorm van compensatie voor de patiënt, mits aan bepaalde, concreet uitgewerkte criteria voor 
wat betreft de aard en de ernst van de schending is voldaan; 

• het volgen van de door de Hoge Raad uitgezette route voor wat betreft artikel 6:106 sub b BW, met dien 
verstande dat een nadere uitleg wordt gegeven in welke gevallen de aard en ernst van de normschending 
en objectiveerbare gevolgen aanleiding geven tot het vergoeden van immateriële schade, waarbij in elk 
geval een ondergrens van die ernst wordt geformuleerd; 

• het volgen van de door de Hoge Raad uitgezette route voor wat betreft artikel 6:106 sub b BW, met dien 
verstande dat een nadere uitleg wordt gegeven in welke gevallen de aard en ernst van de normschending 
en objectiveerbare gevolgen aanleiding geven tot het vergoeden van immateriële schade, zonder 
formulering van een ondergrens. 

 
Wanneer vooralsnog wordt gekozen om de door de Hoge Raad uitgezette route voor wat betreft artikel 6:106 sub 
b BW te volgen, is het nodig dat de Hoge Raad zich uitlaat over in welke gevallen een patiënt in het geval de 
informatieverplichting door een hulpverlener is geschonden, aanspraak maakt op immateriële schadevergoeding. 
In dat kader zouden haar de volgende vragen (of een variant daarop) voorgelegd kunnen worden: 

- Geldt de EBI-formule306 exclusief, met andere woorden bestaat (buiten fysiek en psychisch letsel) slechts 
recht op smartengeld indien aan de voorwaarden daarvan is voldaan? Of vormt deze formule een 
aanvulling op de tot op heden erkende gevallen waarin smartengeld los van fysiek of geestelijk letsel werd 
toegekend?307 

 
303 Verheij 2020, p. 831. 
304 Die nieuwe rechtsfiguur zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de fundamentele rechtsschending zoals Emaus deze heeft voorgesteld. Zie 
uitgebreid hoofdstuk 4 en Emaus 2013. 
305 Die nieuwe rechtsfiguur zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de fundamentele rechtsschending zoals Emaus deze heeft voorgesteld, 
inclusief de door haar genoemde criteria. Zie uitgebreid hoofdstuk 4 en Emaus 2013. 
306 Zoals beschreven in hst 4. 
307 Zoals ook Verheij (2020, p. 827) zich afvraagt over een ander in dit kader door de Hoge Raad gewezen arrest. 
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- Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, wanneer kan ‘de aard en de ernst van de 
normschending en van de gevolgen daarvan voor de benadeelde’ leiden tot een aantasting van de in 
artikel 6:106 lid 1, onder b, BW bedoelde aantasting in zijn persoon op andere wijze? 

- Welke ‘concrete gegevens’ dient degene die zich op artikel 6:106 lid 1, onder b, BW beroept in elk geval 
aan te dragen?  

- Wanneer is in elk geval sprake van een geval waarin ‘de in dit verband relevante nadelige gevolgen 
daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden 
aangenomen’? 

- Kan een geval van schending van de informatieplicht door een hulpverlener, zoals neergelegd in artikel 
7:448 BW, gezien worden als een aantasting van de in artikel 6:106 lid 1, onder b, BW bedoelde aantasting 
in zijn persoon op andere wijze? 

- Zo ja, wat is dan een passende sanctie voor de hulpverlener in kwestie?  
 
5.6 Conclusie 
De WGBO is kortgeleden gewijzigd, waarbij informed consent is aangevuld door SDM. Er is nu sprake van een 
model waarin de hulpverlener samen met de patiënt de mogelijkheden bespreekt en beslissingen neemt. Het doel 
van de wetswijziging is om het overleg tussen de hulpverlener en de patiënt te bevorderen. In de praktijk lijkt dit 
doel niet goed bereikt te worden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken geformuleerd.  

In dit hoofdstuk is besproken wat nu precies de toegevoegde waarde van SDM ten opzichte van informed 
consent is? Mijns inziens is SDM niet alleen een species van informed consent, maar ook een opmaat naar een 
betere of andere toepassing van fundamentele rechten van patiënten. SDM haakt, mits goed uitgevoerd, veel 
meer aan bij het zelfbeschikkingsrecht van patiënten. Dat het zelfbeschikkingsrecht van cruciale betekenis is 
binnen ons gezondheidsrecht, staat niet ter discussie. Toch lijkt het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht tekort te 
schieten daar waar het gaat om het waarborgen van dat recht.  

Er is al geruime tijd sprake van een uitbreiding van de gevallen waarin recht op smartengeld wegens het 
schenden van een fundamenteel recht bestaat. Er is sprake van een zekere verzelfstandiging van de categorie van 
de schending van fundamentele rechten als zodanig. Dit impliceert dat aan schending van of überhaupt de positie 
van fundamentele rechten (waaronder het zelfbeschikkingsrecht) een meer zelfstandige plaats moet worden 
toegekend. Daarvoor zal - ook in het kader van SDM - veel meer aandacht moeten komen om rechtspraak en/of 
wetgeving te creëren over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van hulpverleners in geval van toepassing SDM, 
onder een gelijktijdige verwijzing of beklemtoning van het zelfbeschikkingsrecht van de betrokken patiënt in die 
aangelegenheid.  

De gebruikelijke route voor een patiënt die meent schade te hebben geleden vanwege een schending 
van de informatieplicht door de hulpverlener, is die van artikel 6:74 BW. Daarbij ontstaat in veel gevallen een 
bewijsprobleem. Bij SDM verandert daar ten opzichte van informed consent vrij weinig aan. De in de jurisprudentie 
ontwikkelde tweede route voor een patiënt die meent schade te hebben geleden vanwege een schending van de 
informatieplicht door de hulpverlener, is die van artikel 6:106 sub b BW. De Hoge Raad biedt daarin ruimte om 
per individueel geval te bezien of – gezien de aard en ernst van de normschending en de gevolgen daarvan voor 
de benadeelde, een persoon op andere wijze (dan fysiek of geestelijk letsel) in zijn persoon is aangetast. Bij SDM 
verandert daar ten opzichte van informed consent ook nauwelijks iets aan. De route van smartengeld wegens 
schending van een fundamenteel recht is een zelfstandige route, maar de ruimte daarin is nog erg beperkt.  

SDM is een eerste stap in het in beweging krijgen van de (vastgeroeste) privaatrechtelijke beginselen. De 
blokkade voor verdere ontwikkeling van het recht zal doorbroken moeten worden door rechtsvorming door de 
Hoge Raad, en/of door middel van prejudiciële vragen. In dit hoofdstuk zijn wijzigingen van wetgeving en/of 
prejudiciële vragen voorgesteld, om die doorbraak te forceren. 
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Hoofdstuk 6 – conclusies en aanbevelingen 
 
Het doel van dit onderzoek was om uit te zoeken welke knelpunten er op het gebied van informed consent-
problematiek in het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht zijn, welke mogelijke handvatten daarvoor 
bestaan en in hoeverre dit daadwerkelijk oplossingen zijn, hoe dit op Europees niveau wordt opgelost en of shared 
decision making daarin een verandering teweeg heeft gebracht. De volgende vraag is onderzocht:  

“In hoeverre is shared decision making, als een uitgebreide en afgewogen wijze van informed consent, 
een passende oplossing voor het bewijsprobleem van een patiënt, in het kader van het verhalen van materiële en 
immateriële schade door een patiënt bij schending van de informatieplicht door een arts, bezien vanuit nationaal 
en Europees recht?” 
 
In hoofdstuk 2 is uitgelegd wat het doel van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is. Verder is besproken welke 
grondslagen voor medische aansprakelijkheid er zijn, welke rechtsverhoudingen tussen een patiënt en 
hulpverlener kunnen bestaan en welke rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien. Een van de belangrijkste 
verplichtingen van de hulpverlener, is de in artikel 7:448 BW neergelegde informatieplicht.  
 Wanneer een patiënt vindt dat een hulpverlener een ‘fout’ heeft gemaakt en hij daardoor schade heeft 
geleden, kan die patiënt een vordering tot schadevergoeding indienen, gebaseerd op wanprestatie of 
onrechtmatige daad. In het grootste deel van de gevallen zal sprake zijn van een overeenkomst tussen de patiënt 
en de hulpverlener en zal aansprakelijkstelling dus op grond van artikel 6:74 BW moeten geschieden. Voor het 
vestigen van medische aansprakelijkheid zal altijd sprake moet zijn van drie vereisten: ofwel toerekenbaar 
tekortschieten of onrechtmatig handelen door de hulpverlener, schade geleden door de patiënt en een causaal 
verband tussen die schade en het handelen van de hulpverlener. De patiënt dient dat in beginsel op grond van 
artikel 150 Rv te bewijzen. Een patiënt ziet zich geconfronteerd met een aantal hobbels in dat kader: namelijk het 
bewijzen van allereerst het onzorgvuldig handelen door de hulpverlener, dat hij schade heeft geleden én dat deze 
schade het gevolg is van het handelen van de hulpverlener.  
 
In het derde hoofdstuk zijn de ‘hobbels’ die een patiënt moet nemen, nader bekeken, specifiek in de context van 
informed consent. Als een patiënt schade lijdt en hij meent dat de hulpverlener zijn informatieplicht heeft 
geschonden, is het aan de patiënt om dat te bewijzen. Dat is moeilijk aan te tonen. Met name het causaal verband 
is een lastig punt. De patiënt moet bewijzen dat hij een andere keuze zou hebben gemaakt en de behandeling dus 
niet had ondergaan als hij wel op de juiste manier was geïnformeerd. Het nodige bewijs kan hij vaak niet leveren, 
wat in de meeste gevallen leidt tot afwijzing van de vordering. Gelet op het gegeven dat de informatieplicht als 
een van de belangrijkste verplichtingen voor de hulpverlener en belangrijkste rechten van een patiënt wordt 
gezien, is dit een prominent probleem binnen het medische aansprakelijkheidsrecht. In de literatuur en 
jurisprudentie zijn enkele ‘oplossingen’ te vinden om de bewijslast van een patiënt te verlichten, namelijk de 
verzwaarde motiveringsplicht, de omkeringsregel, de proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans. Al 
deze zogenoemde oplossingen blijken in de praktijk de bewijslast van een patiënt niet te verlichten.  

Tot slot is het vorderen van integriteitschade besproken. Daarbij wordt niet gefocust op het causaal 
verband tussen de schending van de informatieplicht en de geleden schade, maar op het (fundamentele) recht 
dat geschonden is. Bij ernstige schending van de informatieplicht is een patiënt aangetast in zijn persoon en is zijn 
zelfbeschikkingsrecht daarmee geschonden. Dat onderwerp wordt in de hoofdstukken vier en vijf nader 
onderzocht. 
 
Vervolgens is informed consent en het zelfbeschikkingsrecht op Europeesrechtelijk en nationaal niveau bekeken 
en met elkaar vergeleken. Het EHRM hecht veel waarde aan het zelfbeschikkingsrecht. Een inbreuk daarop, levert 
een inbreuk op artikel 8 EVRM op en kan dus leiden tot schadevergoeding. Het EHRM hecht ook waarde aan het 
naleven van de eis van informed consent. Aansprakelijkheid wordt in dergelijke zaken aangenomen als er sprake 
is van schadelijke gevolgen van een behandeling waarmee de patiënt niet heeft ingestemd. Er moet dan wel sprake 
zijn van een geval waarin de patiënt schade heeft geleden na een behandeling, waarover hij niet deugdelijk voor 
de hulpverlener is geïnformeerd en er sprake is van een voorzienbaar risico dat zich heeft verwezenlijkt en een 
bepaalde ernst heeft. Daar waar in het Nederlandse recht veel informed consent-vorderingen stranden vanwege 
de causaliteitsproblematiek, gaat het EHRM daar volledig aan voorbij. 

Een vergelijking van het aansprakelijkheidsrecht en het recht onder het EVRM leidt tot de conclusie dat 
beide regelingen weliswaar verwantschap vertonen, maar ook op een aantal punten fundamenteel verschillen. 
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Het systeem van het recht onder het EVRM is daarom lastig vergelijkbaar met het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht en kan daarom ook niet één-op-één overgenomen worden. Het uitgangspunt in het EVRM 
is dat elke schending van een fundamenteel recht resulteert in een vorm van schade waar een remedie voor moet 
bestaan. Dat kan schadevergoeding zijn, maar ook een verklaring voor recht is een optie. Dit wordt ook wel de 
‘rights based’-benadering genoemd. Wij kennen een  ‘damaged based’-benadering. In het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht wordt schade vergoed ter compensatie van de schadelijke gevolgen van een schending, 
ondanks dat de bewijslast daarvoor lastig is en de voorwaarden vaag zijn. Immateriële schadevergoeding in de 
vorm van integriteitsschade is een vorm van genoegdoening die lijkt op de wijze waarop het EHRM informed 
consent-zaken aanpakt. Door de schending van de informatieplicht, is een fundamenteel recht – namelijk het 
zelfbeschikkingsrecht – van een patiënt geschonden, waardoor de patiënt in zijn persoon wordt aangetast (als 
bedoeld in art. 6:106 lid 1 sub b BW). Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt echter dat slechts een ernstige 
aantasting van een fundamenteel persoonlijkheidsrecht als een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 
6:106, aanhef en onder b, BW kan worden gezien en dat daar ‘vage’ voorwaarden aan worden verbonden. Deze 
rechtsregel lijkt onwenselijk, omdat hiermee alsnog een drempel wordt opgeworpen voor patiënten die – vanwege 
het schenden van de informatieplicht door een hulpverlener – in hun zelfbeschikkingsrecht zijn geschaad. 

Door deze wijze van benaderen, ontstaat een handhavingstekort. Immers, op die manier wordt in stand 
gehouden dat er een hoop zaken zijn waarin vaststaat dat een inbreuk is gemaakt op een fundamenteel recht, 
maar waarvan de schadelijke gevolgen onvoldoende zijn onderbouwd, waardoor er geen remedie tegenover staat. 
Het fundamentele recht wordt op die manier dus niet gewaarborgd. Alleen benadeelden die de schending 
overtuigend kunnen bewijzen of waarbij de schending overduidelijk is, worden ‘beschermd’. Als het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht de verschuiving wil maken naar een ‘rights based’-benadering, zal het doel van de 
immateriële schadevergoeding ook moeten verschuiven van het compenseren van de schadelijke gevolgen van de 
schending, naar het toekennen van een remedie voor de schending zelf. De Hoge Raad lijkt daar niet aan te willen, 
gelet op de recente rechtspraak waarin kortgezegd wordt overwogen dat immateriële schadevergoeding alleen 
aan de orde is bij zeer ernstige inbreuken op fundamentele rechten en de nadelige gevolgen goed onderbouwd 
moeten worden. 
  
Een andere besproken mogelijkheid is om een nieuwe rechtsfiguur te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van 
‘fundamentele rechtsschending’. Volgens die figuur ontstaat een rechtzettingsverplichting van de benadeler, die 
kan bestaan uit het betalen van een geldsom maar bijvoorbeeld ook een verklaring voor recht, als vaststaat dat 
sprake is van een rechtsschending, zijnde een zodanige inbreuk op een fundamenteel recht dat de benadeelde in 
zijn waardigheid of vrijheid is aangetast. 
 
Tot slot is in hoofdstuk 5 de aanvulling van SDM op informed consent besproken. SDM houdt in dat de hulpverlener 
samen met de patiënt de mogelijkheden bespreekt en beslissingen neemt. Het doel is om het overleg tussen de 
hulpverlener en de patiënt te bevorderen. In de praktijk lijkt dit doel niet goed bereikt te worden. Wat is nu precies 
de toegevoegde waarde van SDM ten opzichte van informed consent? SDM is niet alleen een species van informed 
consent, maar ook een opmaat naar een betere of andere toepassing van fundamentele rechten van patiënten. 
SDM haakt veel meer aan bij het zelfbeschikkingsrecht van patiënten. Dat het zelfbeschikkingsrecht van cruciale 
betekenis is binnen ons gezondheidsrecht, staat niet ter discussie. Toch lijkt het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht tekort te schieten daar waar het gaat om het waarborgen van dat recht.  

Er is al geruime tijd sprake van een uitbreiding van de gevallen waarin recht op smartengeld wegens het 
schenden van een fundamenteel recht bestaat. Er is sprake van een zekere verzelfstandiging van de categorie van 
de schending van fundamentele rechten als zodanig. Dit impliceert dat aan schending van of überhaupt de positie 
van fundamentele rechten (waaronder het zelfbeschikkingsrecht) een meer zelfstandige plaats moet worden 
toegekend. Daarvoor zal - ook in het kader van SDM - veel meer aandacht moeten komen om rechtspraak en/of 
wetgeving te creëren over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van hulpverleners in geval van toepassing SDM, 
onder een gelijktijdige verwijzing of beklemtoning van het zelfbeschikkingsrecht van de betrokken patiënt in die 
aangelegenheid.  

De gebruikelijke route voor een patiënt die meent schade te hebben geleden vanwege een schending 
van de informatieplicht door de hulpverlener, is die van artikel 6:74 BW. Daarbij ontstaat in veel gevallen een 
bewijsprobleem. Bij SDM verandert daar ten opzichte van informed consent vrij weinig aan. De in de jurisprudentie 
ontwikkelde tweede route voor een patiënt die meent schade te hebben geleden vanwege een schending van de 
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informatieplicht door de hulpverlener, is die van artikel 6:106 sub b BW. De Hoge Raad biedt daarin ruimte om 
per individueel geval te bezien of – gezien de aard en ernst van de normschending en de gevolgen daarvan voor 
de benadeelde, een persoon op andere wijze (dan fysiek of geestelijk letsel) in zijn persoon is aangetast. Bij SDM 
verandert daar ten opzichte van informed consent ook nauwelijks iets aan. De route van smartengeld wegens 
schending van een fundamenteel recht is een zelfstandige route, maar de ruimte daarin is nog erg beperkt.  

SDM is een eerste stap in het in beweging krijgen van de (vastgeroeste) privaatrechtelijke beginselen. De 
blokkade voor verdere ontwikkeling van het recht zal doorbroken moeten worden door rechtsvorming door de 
Hoge Raad, en/of door middel van prejudiciële vragen. In dit hoofdstuk zijn wijzigingen van wetgeving en/of 
prejudiciële vragen voorgesteld, om die doorbraak te forceren. 
 
Kortgezegd, lijkt het Nederlandse systeem redelijk te werken waar het gaat om het verhaal van fysiek of geestelijk 
letsel, maar schiet het tekort daar waar het gaat om het verhalen van schade bij schending van fundamentele 
rechten, meer specifiek het zelfbeschikkingsrecht bij schending van de informatieplicht van een hulpverlener. Er 
dient nog het nodige te gebeuren om daar een zo goed mogelijke invulling aan te geven. Het idee dat voor veel 
inbreuken op het fundamentele zelfbeschikkingsrecht geen passende remedie bestaat, wringt. Het is duidelijk dat 
de Nederlandse maatstaven niet overeenkomen met die onder het EVRM. Benadeelden die hun heil zoeken bij 
het EVRM zijn vaak op zoek zijn naar meer dan ons aansprakelijkheidsrecht hen lijkt te kunnen bieden. Mijns 
inziens is de belangrijkste vraag echter niet welk systeem de voorkeur geniet, maar in hoeverre een koppeling tot 
stand zou moeten en kunnen worden gebracht om een meer effectieve rechtsbescherming te bewerkstelligen. 
Hoe kan ons aansprakelijkheidsrecht bijdragen aan het waarborgen van fundamentele rechten? In die context 
speelt de discussie hoe de bescherming van fundamentele rechten (verder) geëffectueerd zou moeten worden in 
het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, of dat dit zelfs via een nieuwe rechtsfiguur zou moeten gebeuren.  

De oplossing om zaken waarin informed consent-problematiek speelt op te lossen op de manier waarop 
het EHRM dat doet, namelijk het toekennen van immateriële schadevergoeding in de zin van integriteitsschade 
op grond van een schending van een fundamenteel recht, of het creëren van een  nieuwe rechtsfiguur in de vorm 
van ‘fundamentele rechtsschending’, heeft gelet op het vorenstaande zeker potentie, maar heeft in Nederland 
nog te weinig voeten in de aarde. Ik ben van mening dat een van deze benaderingen wel de weg is die het 
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht zal moeten gaan bewandelen. De focus wordt dan gelegd op de inbreuk op 
het recht van een patiënt en niet zo zeer op de vraag of een patiënt een andere keuze zou hebben gemaakt als hij 
wel deugdelijk was geïnformeerd. Deze wijze van benaderen is een rechtvaardige manier om een zaak betreffende 
dit leerstuk te benaderen. Ik ben met verschillende auteurs van mening dat als vaststaat dat een hulpverlener de 
informatieplicht heeft geschonden, er een inbreuk is gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt en dat 
dit fundamentele recht beschermd moet worden: ofwel via de figuur van fundamentele rechtsschending, ofwel 
via het toekennen van integriteitsschade. Het enkele feit dat de informatieplicht is geschonden, leidt dan tot de 
conclusie dat een fundamenteel recht is geschonden en dat de hulpverlener aansprakelijk gesteld kan worden. 
Het gevolg kan dan zijn dat een verklaring voor recht wordt gegeven dat de informatieplicht is geschonden, en/of 
dat enige vorm van schadevergoeding gevorderd kan worden. De hoogte daarvan is dan bijvoorbeeld afhankelijk 
van de ernst van de schending en de omstandigheden van het geval. 

SDM is mijns inziens een eerste stap in het in beweging krijgen van de (vastgeroeste) privaatrechtelijke 
beginselen. Er is een trend gaande waarin steeds meer wordt ingezien dat het huidige recht niet langer allerlei 
ontwikkelingen in de praktijk kan opvangen met gekunstelde vangnetbepalingen en een uitzondering op de 
uitzondering. Aan de schending van fundamentele rechten moet een meer zelfstandige plaats in het 
aansprakelijkheidsrecht worden toegekend. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust blijven dat het 
aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht complexe rechtsgebieden zijn. De vraag hoe normen en regels 
die als belangrijk ervaren worden in de praktijk het best vormgegeven kunnen worden, dient daarbij altijd voorop 
te staan. Het privaatrechtelijke aansprakelijkheidsrecht is vooralsnog wat het is. Men moet het doen met de 
huidige systematiek. In die zin is het begrijpelijk dat naar oplossingen wordt gezocht waarbij wordt aangehaakt bij 
bestaande regelingen. Dat laat onverlet dat er steeds meer Europese druk ontstaat om ook zorgvuldiger met 
fundamentele rechten om te springen en dat het ‘lappendekentje’ dat we nu kennen niet eeuwig kan blijven 
functioneren.  
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Aanbevelingen 
Dit onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen, waarmee wordt geprobeerd enige bijdrage te 
leveren aan het versterken van het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt, wanneer de hulpverlener zijn 
informatieplicht schendt. 
 
Allereerst verdient het de aanbeveling om de invulling van het zelfbeschikkingsrecht beter te waarborgen door 
aanpassing van artikel 7:448 BW. SDM op deze manier uitbreiden is wellicht niet buitengewoon innovatief, maar 
doet wel echt aan het doel van SDM. Het belangrijkste doel van de wijziging van de wetgeving, was namelijk om 
het overleg tussen hulpverlener en patiënt te bevorderen. Gelet op het kritiek op de aangepaste wetgeving, kan 
met enige stelligheid gezegd worden dat dit doel niet is gehaald. Mijns inziens zou het daarom de aanbeveling 
verdienen om 7:448 BW aan te passen in die zin dat ook van de hulpverlener wordt verwacht dat hij nagaat of zijn 
patiënt de besproken informatie en de consequenties van de keuze begrepen heeft. Dit zal niet leiden tot een 
betere positie voor de patiënt wat betreft bewijslast in aansprakelijkheidskwesties, maar wellicht wel tot minder 
miscommunicatie en aantal rechtszaken. In elk geval wordt daarmee bewerkstelligd dat de patiënt de gegeven 
informatie begrijpt en wordt inhoud gegeven aan het begrip SDM, omdat daarmee ook wordt gecontroleerd of de 
gegeven informatie bij het bevattingsvermogen van de patiënt past. 
 
Om in het gebied van aanpassing van artikel 7:448 BW te blijven, de volgende twee aanbevelingen: 

• het aanpassen van artikel 7:448 BW in die zin dat daarin wordt opgenomen dat een schending van de 
daarin neergelegde informatieverplichting leidt tot aansprakelijkheid van de hulpverlener en een 
bepaalde vorm van compensatie voor de patiënt;  

• het aanpassen van artikel 7:448 BW in die zin dat daarin wordt opgenomen dat een schending van de 
daarin neergelegde informatieverplichting leidt tot aansprakelijkheid van de hulpverlener en een 
bepaalde vorm van compensatie voor de patiënt, mits aan bepaalde, concreet uitgewerkte criteria voor 
wat betreft de aard en de ernst van de schending is voldaan. 

Ook een van deze aanpassingen zou wat mij betreft leiden tot een betere waarborg van het zelfbeschikkingsrecht. 
Nu wordt in artikel 7:448 BW alleen de verplichting voor de hulpverlener genoemd en niet het eventuele gevolg 
van schending daarvan. Dit moet (omslachtig) via de route van artikel 6:74 of 6:106 BW. Aanpassing van artikel 
7:448 BW op deze wijze leidt niet tot een vaststaand recht op schadevergoeding, maar wel tot rechtszekerheid in 
die zin dat een patiënt een vordering hierop kan baseren. Het artikel bevat genoeg open normen voor de rechter 
om tot een juiste beslissing te komen.  

Uit mijn conclusies blijkt dat ons huidige aansprakelijkheidsrecht op termijn zal moeten veranderen. Ik 
heb niet de illusie dat dit over een nacht ijs zal gaan. Echter, in het meest gunstige geval wordt er een nieuwe 
rechtsfiguur gecreëerd, waarbij – als sprake is van schending van de informatieplicht door een hulpverlener – 
wordt aangenomen dat een fundamenteel recht (het zelfbeschikkingsrecht) is geschonden en dit tot 
aansprakelijkheid van de hulpverlener leidt, en een bepaalde vorm van compensatie voor de patiënt, zonder dat 
eerst een bepaalde drempel opgeworpen wordt. Het enkele feit dat de informatieplicht is geschonden, leidt dan 
tot de conclusie dat een fundamenteel recht is geschonden en dat de hulpverlener aansprakelijk gesteld kan 
worden. Het gevolg kan dan zijn dat een verklaring voor recht wordt gegeven dat de informatieplicht is 
geschonden, en/of dat enige vorm van schadevergoeding gevorderd kan worden. De hoogte daarvan is dan 
afhankelijk van de ernst van de schending en de omstandigheden van het geval. Een andere mogelijkheid is dat er 
wel een drempel opgeworpen wordt, maar dat hiervoor bepaalde, concreet uitgewerkte criteria voor wat betreft 
de aard en de ernst van de schending worden vastgesteld.  
 
Indien de wetgever er voorlopig niet aan wil om een nieuwe rechtsfiguur te creëren en/of artikel 7:448 BW aan te 
passen, is een andere mogelijkheid en dus aanbeveling dat de door de Hoge Raad uitgezette route voor wat betreft 
artikel 6:106 sub b BW wordt gevolgd, met dien verstande dat een nadere uitleg wordt gegeven in welke gevallen 
de aard en ernst van de normschending en objectiveerbare gevolgen aanleiding geven tot het vergoeden van 
immateriële schade, waarbij bij voorkeur ook een ondergrens van die ernst wordt geformuleerd. Het belangrijkste 
is dat concreet uitgewerkte criteria worden vastgesteld, zodat het zelfbeschikkingsrecht, maar ook de 
rechtszekerheid gewaarborgd wordt.  
 
Wanneer vooralsnog wordt gekozen om de door de Hoge Raad uitgezette route voor wat betreft artikel 6:106 sub 
b BW te volgen, is het nodig dat de Hoge Raad zich uitlaat over in welke gevallen een patiënt in het geval de 
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informatieverplichting door een hulpverlener is geschonden, aanspraak maakt op immateriële schadevergoeding. 
In dat kader zouden hem de volgende vragen (of een variant daarop) voorgelegd kunnen worden: 

- Geldt de EBI-formule exclusief, met andere woorden bestaat (buiten fysiek en psychisch letsel) slechts 
recht op smartengeld indien aan de voorwaarden daarvan is voldaan? Of vormt deze formule een 
aanvulling op de tot op heden erkende gevallen waarin smartengeld los van fysiek of geestelijk letsel werd 
toegekend? 

- Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, wanneer kan ‘de aard en de ernst van de 
normschending en van de gevolgen daarvan voor de benadeelde’ leiden tot een aantasting van de in 
artikel 6:106 lid 1, onder b, BW bedoelde aantasting in zijn persoon op andere wijze? 

- Welke ‘concrete gegevens’ dient degene die zich op artikel 6:106 lid 1, onder b, BW beroept in elk geval 
aan te dragen?  

- Wanneer is in elk geval sprake van een geval waarin ‘de in dit verband relevante nadelige gevolgen 
daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden 
aangenomen’? 

- Kan een geval van schending van de informatieplicht door een hulpverlener, zoals neergelegd in artikel 
7:448 BW, gezien worden als een aantasting van de in artikel 6:106 lid 1, onder b, BW bedoelde aantasting 
in zijn persoon op andere wijze? 

- Zo ja, wat is dan een passende sanctie voor de hulpverlener in kwestie?  
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