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AMMA VERZEKERINGEN

▪ Dé onderlinge verzekeraar van de zorgsector

▪ Voor én door de zorgverleners

▪ Meer dan 75 jaar ervaring

▪ Niet-commerciële en onafhankelijke organisatie

▪ Grondige kennis van de beschermingsbehoeften van zorgverleners

▪ Marktleider beroepsaansprakelijkheid

▪ Verzekeraar van 32 ziekenhuizen in België en meer dan 30%  van de 

Belgische zorgverstrekkers

▪ Aanbod van Medisch Risicobeheer aan aangesloten leden.
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STATISTIIEKEN OFTALMOLOGIE

% klachten in oftalmologie ٪ andere zorgverstrekker 2014 tot 2018

Bron FMO : jaarrapporten AMMA Verzekeringen

Gemiddelden 3,05% van de adviezen 2,07% schadevoorvallen

- FMO: op 1849 adviezen over de specialismes heen, 285 
erkende verantwoordelijkheden waarvan 120 zwaardere

- Rapport FMO 2014: Top 3 van de klachten : katarakt-
netvlies-chirurgie

- AMMA: 60% van de schades aangegeven binnen 1 jaar, 
40% in de 19 daaropvolgende jaren
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16 operaties van 

katarakt

19%

9 problemen in 

diagnosestelling

10%

21 andere operaties dan operaties katarakt

24%

Andere

16%

27 naar verluid verkeerde 

voorschriften van glazen 

lenzen

31%

OP 87 SCHADES

TYPOLOGIE VAN SCHADES IN OFTALMOLOGIE

SINDS 10 LAATSTE JAREN BIJ AMMA

Amma verzekert meer dan 500 oftalmologen van de 800 beroepsactieven 

(1260 artsen hebben een visum) 
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43 gesloten dossiers
49%

44  lopende dossiers
51%

TYPOLOGIE VAN SCHADES IN OFTALMOLOGIE

SINDS 10 LAATSTE JAREN BIJ AMMA

gesloten dossiers/open dossiers
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Fout- Schade – oorzakelijk verband

In een groot aantal dossiers wordt uiteindelijk geen aansprakelijkheid weerhouden

MAAR
-procedurekosten

-dossierbeheerders, advocaten, medische experten en andere administratie-en 

procedurekosten

+ INDIEN FOUT
- gevolgschade voor oftalmologische gevolgen.

- Verlies van (het gebruik van) een oog → 25 tot 30 % blijvende invaliditeit

SCHADELAST
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Voorbeeld van vergoeding (buiten procedurekosten)

en toelichting bij de omstandigheden in oftalmologie :

• € 30.000, 00 : oculomotorische en visuele gevolgen van traumatische chirurgie in 

extraoculaire spieren en omliggende weefsels.

• € 14.672, 94 : Verschillende fouten in het beheer van een oculaire pathologie:

▪ Verwaarlozing van subjectieve symptomatologie

▪ Afwezigheid van advies voor noodcontrole

▪ Oogarts vond het niet nodig om zijn onderzoek te verdiepen

▪ Gebrek aan passende behandeling binnen een redelijke termijn

Vertraagd beheer van vitreoretinale pathologie, macula

•

SCHADELAST



10

Voorbeeld van vergoeding (buiten procedurekosten)

en toelichting bij de omstandigheden in oftalmologie :

• € 324.348, 96 : Cataractchirurgie met verschillende complicaties:

▪ breuk van het netvlies

▪ loslating van het netvlies

▪ aanwezigheid van secundair glaucoom

▪ amblyopie voor het contralaterale oog

verlies van zicht voor 3/10 bij een patiënt die blind is aan het andere

oog.

• Actuele reserve in een dossier bij AMMA : bedrag van meer dan € 450.000

SCHADELAST



11

GEPUBLICEERDE RECHTSPRAAK IN DE LAATSTE 

10 JAAR IN VERBAND MET OFTALMOLOGIE

Hof van beroep 22 juni 2010 :
-De perforatie van de oogbol na een injectie in de verkeerde richting is 
geen inherent risico, noch een complicatie van een niet-foutieve 
interventie

MAAR

Een foutieve medische handeling

-De oogarts is door de patiënt geraadpleegd en heeft besloten een 

anesthesist te bellen, hij is contractueel verplicht om de patiënt een 

foutloze behandeling te garanderen en te antwoorden op eventuele 

fouten van de arts die hem heeft geholpen.
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Hof van beroep Luik, 15 juni 2018 : 

4 laseroperaties (Lasik) aan beide ogen in 1999 en 2000:

verantwoordelijkheid van deze arts omdat de 

operatietechniek ongeschikt is voor patients bijziendheid.

JUGEMENTS PUBLIES CES 10 DERNIERES ANNEES 

CONCERNANT L’OPHTALMOLOGIE
GEPUBLICEERDE RECHTSPRAAK IN DE LAATSTE 

10 JAAR IN VERBAND MET OFTALMOLOGIE
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• Belangrijkste advies = informeer de patiënten maximaal
+ zorg voor een schriftelijk bewijs in het medisch dossier.

• Leg alle risico’s, inherent aan de behandeling, uit.
• Laat een document van ‘geïnformeerde toestemming’ 

invullen en ondertekenen
• De huidige rechtspraak in verband met de bewijslast van 

de informatieplicht is niet helder
• Juridische procedures, jaren nadien

Voor de arts is het moeilijk om zich alle details
te herinneren. 

PREVENTIE-ADVIES
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• Het recht op een volledig medisch dossier, up to date 
gehouden en bijgehouden in een beveiligde omgeving is
voorzien in de 1ste alinea van artikel 9 van de wet
‘patiëntenrechten’.

• Wat is vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt is 
geldig totdat het tegendeel is bewezen.

• De patiënt zal moeten bewijzen dat wat in zijn medisch 
dossier staat, niet klopt. Anders wordt de informatie in het 
medisch dossier als de waarheid beschouwd.

PREVENTIE-ADVIES
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Artikel 8.4 van de wet van 13 april 2019

"Hij die meent een ander in rechte te kunnen aanspreken, 

moet de rechtshandelingen of feiten bewijzen die daaraan 

ten grondslag liggen.

De rechter kan, bij een met bijzondere redenen omkleed 

vonnis, in het licht van uitzonderlijke omstandigheden, 

bepalen wie de bewijslast draagt wanneer de toepassing van 

de in de vorige leden opgelegde regels kennelijk onredelijk 

zou zijn.”

PREVENTIE-ADVIES
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- Verantwoordelijkheid van de chirurg/ van het ziekenhuis wat het 

gebruikt materiaal betreft

• Fout – schade- oorzakelijk verband

• De goede medische praktijk

• Niet akkoord met een behandeling of een medische technische

handeling

• Hergebruik van single used material of ander gebruik dan door de 

fabrikant voorgeschreven

• Aansprakelijkheid voor het gebruik van gebrekkige producten

VRAAG : ONAANGEPAST MATERIAAL VAN HET ZIEKENHUIS
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• Overheidsopdrachten in ziekenhuizen

• Kom tussen in de technische specificaties

• beargumenteer

• Bevoordeel niet een potentiële leverancier

• Vraag een groter gewicht voor de technische specificaties ٪ prijs

• Standaard duurtijd van een overheidsopdracht = 4 jaar

• Wat valt er nu te doen?

VRAAG : ONAANGEPAST MATERIAAL VAN HET ZIEKENHUIS


