
CURSUS (13.00 - 17.45 UUR)

Aansprakelijkheid in medische zaken

Deze cursusreeks van drie modules is erop 
gericht u een overzicht te geven van het medisch 
aansprakelijkheidsrecht en een verdieping op de 
meest belangrijke onderdelen: de grondslagen voor 
aansprakelijkheid en het causaal verband.

Vereiste voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is enige kennis van het 
algemene civiele aansprakelijkheidsrecht vereist. 
Wij adviseren module 1 te volgen voorafgaand aan 
module(s) 2 en/of 3.

Actuele informatie / Aanmelden    www.kerckebosch.nl

MODULE 1 
Donderdag 13 juni 2019
Hotel Breukelen

Aansprakelijkheid in 
medische zaken: 
basis en actualiteiten

• Rechtsverhouding hulpverlener-
patiënt

• Grondslagen voor medische 
aansprakelijkheid

• Causaal verband
• Schade en verjaring
• De praktijk

MODULE 2 
Donderdag 20 juni 2019
Hotel Breukelen

Aansprakelijkheid in 
medische zaken: 
verdieping I

• De geneeskundige 
behandelingsovereenkomst

• Grondslagen voor medische 
aansprakelijkheid

MODULE 3 
Donderdag 27 juni 2019
Hotel Breukelen

Aansprakelijkheid in
medische zaken:
verdieping II

• Juridisch causaal verband in 
medische zaken

• De Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz)

NIVRE  12 punten

Actuele informatie en aanmelden
www.kerckebosch.nl

mr. dr. Rolinka Wijne
Universitair docent Gezondheidsrecht, 
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam op het onderzoek naar 
‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’

12

Volg de hele cursus of kies voor losse modules

2800115_Fldr_Aanspr_Med_Zak_3Modules.indd   2 30-01-19   15:30



MODULE 1 
Donderdag 13 juni 2019 - Hotel Breukelen

Aansprakelijkheid in medische zaken: 
basis en actualiteiten

Basis en actualiteiten van aansprakelijkheid in medische 
zaken
Dit is de eerste cursus in een reeks van drie modulen. Op deze cursus-
dag zal de docent met u stilstaan bij de rechtspraak, literatuur en wet-
geving op het gebied van aansprakelijkheid in medische zaken. Aan de 
orde komen onder meer de rechtsverhouding met de hulpverlener, de 
grondslagen voor aansprakelijkheid van de hulpverlener en het causaal 
verband tussen de normschending en de schade van de patiënt. Ook 
enkele belangrijke praktijkonderwerpen en eventuele nieuwe ontwik-
kelingen met gevolgen voor uw praktijk komen aan bod.

Doelstelling 
Deze cursusmodule geeft u een globaal overzicht van het aanspra-
kelijkheidsrecht in medische kwesties. Na afloop van de middag 
bent u op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van 
het medisch aansprakelijkheidsrecht en bent u beter voorbereid in 
uw lopende én nieuwe zaken. Voor de verdieping op dit thema zijn 
twee andere cursussen (verdieping I en II) beschikbaar.

Programma
12.30 – 13.00  Ontvangst met koffie en broodjes, registratie

13.00 – 13.05  Welkom en opening 

13.05 – 14.35  Blok 1: Grondslagen voor aansprakelijkheid
• Bespreking casus
• Rechtsverhouding hulpverlener en patiënt
• Grondslagen voor aansprakelijkheid; algemeen
• Tekortkoming in de nakoming als grondslag
• Onrechtmatige daad als grondslag
• Kwalitatieve aansprakelijkheden als grondslag
• Centrale aansprakelijkheid als grondslag

14.35 – 14.50  Pauze

14.50 – 15.40  Blok 2: Causaal verband
• Opsomming
• Conditio sine qua non-verband
• Meervoudige causaliteit
• Eigen schuld
• Toerekening naar redelijkheid

15.40 – 16.20  Blok 3: Schade en verjaring
• Schade patiënt
• Schade derden
• Verjaring

16.20 – 16.40  Pauze met warme snack

16.40 – 17.35  Blok 4: Praktijk en ontwikkelingen
• Omgang met medische informatie
• Vraagstelling deskundigen
• Stellingen
• Ontwikkelingen

17.35 Sluiting

MODULE 2 
Donderdag 20 juni 2019 - Hotel Breukelen

Aansprakelijkheid in medische zaken: 
verdieping I

De rechtsverhouding tussen hulpverlener en patiënt 
en de grondslagen voor aansprakelijkheid
Wil een patiënt zijn schade op de arts of het ziekenhuis verhalen, 
dan zal hij zich moeten baseren op een grondslag voor aanspra-
kelijkheid. Welke grondslag hij kan inroepen, is afhankelijk van de 
rechtsverhouding tussen de arts of het ziekenhuis en de patiënt.

Doelstelling 
Deze cursusmodule biedt de cursist inzicht in de rechtsverhoudin-
gen en de grondslagen voor verhaal en heeft het doel de opgedane 
kennis toe te passen in de praktijk. De lesstof bestaat dan ook niet 
alleen uit de juridisch-technische kanten van de grondslagen voor 
verhaal: waar mogelijk zal aan de hand van concrete casus worden 
ingegaan op de tekortkoming en de toerekening van andermans 
daden of gebrekkige zaken, de onrechtmatige daad, de kwalita-
tieve aansprakelijkheden en de centrale aansprakelijkheid van het 
ziekenhuis.

Programma
12.30 – 13.00  Ontvangst met koffie en broodjes, registratie

13.00 – 13.05  Welkom en opening 

13.05 – 14.45  Blok 1: De geneeskundige 
behandelingsovereenkomst
• Onderwerp van de behandelingsovereenkomst
• Partijen bij de overeenkomst
• Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
• Beëindiging van de behandelingsovereenkomst
• Verplichtingen uit de overeenkomst

14.45 – 15.00  Pauze

15.00 – 16.20  Blok 2: Grondslagen voor medische 
aansprakelijkheid
• Tekortkoming
• Toerekening van de tekortkoming
• Onrechtmatige daad

16.20 – 16.40  Pauze met warme snack

16.40 – 17.35  Blok 3: Vervolg
• Kwalitatieve aansprakelijkheid
• Centrale aansprakelijkheid

17.35 Sluiting

NIVRE  4 punten NIVRE 4 punten

4 4
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Organisatie:

Actuele informatie / Aanmelden    
www.kerckebosch.nl

MODULE 3 
Donderdag 27 juni 2019 - Hotel Breukelen

Aansprakelijkheid in medische zaken:
verdieping II

Juridisch causaal verband en proportionele 
aansprakelijkheid
Wil een patiënt zijn schade op de arts of het ziekenhuis verhalen, dan 
zal hij zich moeten baseren op een tekortkoming of onrechtmatige 
daad van de arts of het ziekenhuis. Deze grondslagen vereisen 
echter ook een causaal verband tussen de normschending en de 
schade van de patiënt. Het causaal verband in medische zaken is 
echter complex en vereist soms een creatieve omgang met de regels 
van bewijs of een proportionele afdoening.

Doelstelling 
Deze cursusmodule biedt de cursist inzicht in de complexiteit van 
het causaal verband en ook in de mogelijkheden om gebruik te 
maken van handvatten om het bewijs te construeren, zoals de 
omkeringsregel. De cursus biedt eveneens inzicht in de regels van 
de proportionele aansprakelijkheid, waaronder de benadering van 
de verloren kans. Om de opgedane kennis zoveel mogelijk toe te 
kunnen passen in de praktijk wordt, waar mogelijk, ingegaan op 
concrete casus. 

Wkkgz
Afgesloten wordt met een blik op de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz), aangezien deze sinds 1 januari 2016 
deel uitmaakt van onze wetgeving op het gebied van medische 
kwesties. Dit heeft de nodige veranderingen meegebracht voor 
de afwikkeling van zaken in de praktijk. De hulpverlener heeft 
daarbij een grote rol toebedeeld gekregen.

Programma
12.30 – 13.00  Ontvangst met koffie en broodjes, registratie

13.00 – 13.05  Welkom en opening 

13.05 – 14.30  Blok 1: Juridisch causaal verband in 
medische zaken
• Condicio sine qua non-verband
• Meervoudige causaliteit
• Eigen schuld
• Omkeringsregel
• Alternatieve causaliteit

14.30 – 14.45  Pauze

14.45 – 16.10  Blok 2: Vervolg
• Proportionele aansprakelijkheid verlies van een kans
• Leer der redelijke toerekening

16.10 – 16.30  Pauze met warme snack

16.30 – 17.35  Blok 3: De Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz)
•  De invloed van de Wkkgz
• Wat doen andere landen?

17.35 Sluiting

Docent uit praktijk en 
 wetenschap
mr. dr. Rolinka Wijne is, na 
haar opleiding tot rechterlijk 
ambtenaar, een aantal  jaren 
als advocaat werkzaam 
geweest op het gebied van 

letselschade. In 2008 rondde zij de opleiding 
Personenschade aan de Grotius Academie 
cum laude af. September 2013 promoveerde 
zij op het onderwerp ‘aansprakelijkheid voor 
zorggerelateerde schade’ aan de Erasmus  
Universiteit te Rotterdam.

Momenteel is mr. dr. Rolinka Wijne werkzaam 
als universitair docent Gezondheidsrecht bij 
de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bij Holla 
Advocaten is zij lid van het wetenschappelijk 
bureau. Daarnaast heeft zij als lid-jurist zit-
ting in het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg Amsterdam, bekleedt zij 
de functie van rechtsgeleerde (plv.) bij de 
Beoordelingscommissie LZA/LP en is zij voor-
zitter van de Geschilleninstantie Verloskunde. 
Rolinka Wijne  adviseert op (inter-)nationaal 
niveau in  kwesties van medisch aansprakelijk-
heidsrecht en (komende) wetgeving. Tevens is 
zij hoofdredacteur van GZR Updates (BJu).

NIVRE  12 punten

12

NIVRE  4 punten

4
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Organisatie:

Cursus

Aansprakelijkheid 
in medische zaken
MODULE 1: 
Aansprakelijkheid in medische zaken: 
basis en actualiteiten
Donderdag 13 juni 2019
Hotel Breukelen 
Tijd: 13.00 - 17.35 uur

MODULE 2: 
Aansprakelijkheid in medische zaken: 
verdieping I
Donderdag 20 juni 2019
Hotel Breukelen
Tijd: 13.00 - 17.35 uur

MODULE 3: 
Aansprakelijkheid in medische zaken: 
verdieping II
Donderdag 27 juni 2019
Hotel Breukelen
Tijd: 13.00 - 17.35 uur 

Organisatie

Studiecentrum Kerckebosch 
in samenwerking met 
De Letselschade Raad

Actuele informatie / Aanmelden    www.kerckebosch.nl

Bereikbaarheid
Hotel Breukelen is gelegen nabij de 
snelweg A2, afslag 5.
Ook per trein is Hotel Breukelen 
uitstekend te bereiken, enkele minuten 
lopen vanaf station Breukelen.

Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122 – 3700 AC Zeist
Telefoon: 030-698 4222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl
www.kerckebosch.nl

Uw adresgegevens
Gegevens wijzigen of verwijderen?
Ga naar uw Mijn Kerckebosch-account of 
geef het door via
mailing@kerckebosch.nl.

Volg ons ook op twitter!  @kkbletselschade   #AMZ2019

Meer informatie?
Klantenservice: 030-698 4222
Organisatorisch: 
Stephanie van der Linden, 030-698 4217
Inhoudelijk: Idith Beljaars, 030-698 4204

Kosten
€ 495,- excl. btw per module/persoon 
Combinatiekorting: 
bij gelijktijdige aanmelding vanuit 
dezelfde organisatie, ook voor 
verschillende modules.
Voor 2 modules: € 465,- excl. btw per 
module/persoon.
Voor 3 of meer modules: € 435,- excl. 
btw per module/persoon.
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en 
(digitaal)documentatiemateriaal.

Aanmelding
via www.kerckebosch.nl 
Spoedig na ontvangst van uw 
aanmelding sturen wij u een bevestiging 
van uw deelname en een (digitale)
factuur; ongeveer tien dagen voor dato 
ontvangt u uw inschrijvingsbewijs en een 
routebeschrijving.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken 
voor dato; annulering na die tijd is niet 
mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde 
door een collega laten vervangen.
Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. btw 
administratiekosten in rekening gebracht.

Accreditatie
Accreditatie / PO-punten:
• NOvA: 4 PO-punten per module
• NIVRE: 4 PE-punten per module

Voor concrete puntentoekenning 
kunt u contact opnemen met 
Studiecentrum Kerckebosch,
telefoon 030-698 4222 
of via e-mail: 
klantenservice@kerckebosch.nl
Alle deelnemers krijgen kort 
na de cursusmodule(s) een 
deelnamecertificaat toegestuurd.
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