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Ter inleiding ~~ermelderi
wij dat de \vet vail 15 mci 2007 - Wet
betreffende de vergoediiig van schade als gcvolg van gezondheidszorg - gep~ihliceerd~ v e r din het Relgisch Staatsblad van
6 juli 2007. Iii dit stadiiim zou Ilet c~vcrmoedigzijn te geloveii d,it dcze n a detinitief alle problemen oplost van de "nofaultn-aarispralielijkheid! Dit orii twee redenen: ten eerste herimert de lvet van 15 mei 2007 i i i artikt.18 eraan dat de zorperlener
een verzekering moet afsluiten bij cc11verzckcringsn~aatschappij, overeenkomstig de bepalingen van artikeleri 9, 1 0 en 11. Teil
tweede is het momenteel riskant dcze wet te interpreteren of,
meer nog, zich te permitteren talrijke praktische aspecten van
de "no-fa~11t"-aansprakelijkheidte regelen aangezien de uitvoeringsbesluiten zich nog in een schemerzone van de wetgeving hevinden. Met aiidere woorden, o p dit ogcnblik gebiedt clc voorzichtigheici niet vcrdcr tc p a n dan genloon vast te stellen dat het
probleem in klvestie gevoelig gelvijzigd zal worden door de
nieune nret. En voor de onlroorzichtigen brengt artikel 33 vaii
deze nJet overigens enkele onaangcnainc strafrechtelijlcr bepalinge11in herinnering.
Bijgevolg heeft het toch wel zin cens te meer - met de gepaste sereniteit die elke juridische reflectie vercist - i i i te gaan o p dc aai-isprakelijkheid van de betrolikcn partijen in ecn operatiekiv~rtier. Het opemtielnvartier als een eenheid van pla,its, tijd en h,u~deling
xvaar - net als in de klassieke tragedic - karaktcrs rrict cll<aarbotseri, ego's zich ontketeneri en, idealiter, grootheid in verho~iding zoii moeten staan tot dienstbaarheid. Hetgeen hier ~iitccngezet xvordt, is ii-i ruiine zin geïnspireerd o p het wcrk van de
oribet\viste Relgische specialist inzake de burgerrechtelijke
aarisprakelijkheid van de arts en Iiet zielienhuis: Thierry
Vansweeveltl. Tevens zal de juridische norm aan de deontologische ilorm (i.e. bepaalde artiliels vari dc Code van plichtenIeer) getoetst ~vorden.In onze korte refleçtie zullen wij de patiënt
ceritraal trachten te stellen alsook het vertrouwen dat hij ons
schcnkt in dit bijzonder kwetsbare moment van een ziekte waari a o r een chirurgische agressie, in naam van het minste kwaad,
iioodzakelijk is.

Een overeenkomst intuitu personae
Voor de paticnt is de ideiititeit of de persoonlijke hoedanigheid van de anderr partij, dc arts, vaak beslisscnd o m toe tc stcmmen in de ovcreenkomst. III dezc omstandighcdcii spreclit meil
van een ovcrcenkomst irrtztitzt personae. l k z e overeenlzomst
Izan - althans in principc- niet overgedragen worden aari noch nageIzomeri worden door uitvoeringsagcntei~.Dicgcne die eeii "aaiibod" tot contracterril doet is niet verplicht o m het everi wie
als contractant te aanvaarderi (artikel49 \.a11 de Code van plich-
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tenleer'). l h o r het itrtztitu pevsonae-karakter van de overeenliomst blijft de ilanhieder (de arts) vrij de andere partij (de
patiënt) als contractarit te ~ai-ivaarden,behalve in spoedsituatie.

De contractuele aansprakelijkheid van de chirurg
voor hulppersonen
A. Het intuitu personae-karakter van de overeenkomst
In wellicht de meeste gevallen heeft een patii;rit die geopereerd moet worden vooraf een chirurg opgczocht of heeft hij
de chirurg meteen in het ziekenhuis leren kenrieii eii met hem
de ingrecp bcsproken. Tussen de patiënt en de chiriirg kari zo
een gcneesliundige behaildelingsovereenkomst ontstaan. Bij hypothese sluit de patiënt geen overeenkomst inct andcrc teamleden. H e t gebeurt wel meer dat hij die zelfs niet kent en evenmin door hen werd onderzocht. De patiënt clic met een chirurg
een bepaalde operatie heeft afgesproken hekorrirriert zich doorgaans niet o m de identiteit vari de ovcrigc tcamlcclcn. Hij vertroiiwt erop dat de chirurg de praktische organisatic van de ingreep
o p aie11 zal riemen (artikcl 5 0 van de Code van plichteiileer3).
N u voert de chirurg alle operatietakeri niet allecn uit. Hij schakelt daarvoor collega-artsen, verpleegkundigen en aridere personcil in. Tevens maken wij ceri evolutie mec die gekenmerkt
wordt door de systematischc pre-ailesthesistische raadpleging
i i i goed gestructureerde diensten. De modaliteitcn van dit soort
vail behandeling varicrcn cvenwel van de ene instelling tot de
andere en p a r i gebukt onder een niet geringe hypotheeli, namelijk het chronische tekort aan artsen-anesthesisten.

B. De contractuele aansprakelijkheid van de arts voor fouten van een teamlid
Principe
Overeenkomstig de algemene regels van de contractuele aansprakelijkheid voor fouten van hulppersonen, moet ook de chirurE
" instaan voor de oersonen van wie hii zich bii de uitvoe.
ring van zijn verbintenissen bedient. Foutcn bcgaan door
hulppersonen van dc chirurg worden geacht fouten van de chirurg zelf cc zijn. O f de niet-nakoming vaii de verbintenis tc wijten is aari eeil foiit van de hoofdschuldenaar (de chirurg) dan
wel van dc iiitvoerii~gsagerit(een teamlid), is voor de henadeelde patiërit irrelevarit. De hoofdovereenkomst lirerd geschonden en deze xvanprestatie. eventiieel veroorzaalit door ecii fout
van een hulppersoon, is de booj%schuldenaav(de chirurg) toc
te relzenen.
Fouten van ~ n d e r eteamlcden, zoals de anesthesist, de cardioloog, de iiiternist, de assistent-arts, de verpleegliundige, begaan
in de uitvoering vail hiin contractuele verbiiltenissen zijn de chirurg dus toerekenbaar. In dic zin sprcelzt dc rnecrderheid van

2. Artikel 49 van de Code van plichtenleer: De chirurg mag weigeren tot een ingreep
over te gaan wanneer de indicatie hem onvoldoende verantwoord Iijkt of o m een
andere gegronde reden.
3. Artikel 50 van d e Codevan plichtenleer: Om de patient met de beste zorgen te omringen, moet de chirurg bevoegde assistenten kiezen. Hi] draagt de verantwoordelijkheid voor die keuze
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