
 

Advocaat waarschuwt voor toenemende claimvrees bij artsen 
 
UTRECHT, 12 mei 2022 - Michel de Ridder, partner bij het Utrechtse advocatenkantoor 
KBS, mocht afgelopen donderdag in Salt Lake City (Verenigde Staten) als eerste 
Nederlandse advocaat de ‘Industry Defender Award’  van het Medical Professional 
Liability Association (MPLA) in ontvangst nemen. De MPLA is de wereldwijde 
branchevereniging voor medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. De 
Amerikaanse organisatie beloont de advocaat voor zijn bijdrage aan de verdediging 
van medische professionals en zorginstellingen. De verkiezing is een erkenning voor de 
advocaat met een maatschappelijke missie. Sinds jaar en dag vraagt de Ridder 
aandacht voor de groeiende ‘claimvrees’ bij artsen.  
 
Als specialist in gezondheidsrecht staat De Ridder zijn cliënten bij in medische 
aansprakelijkheidszaken. Hierbij claimt een patiënt schadevergoeding van de 
hulpverlener omdat deze patiënt van opvatting is dat hij door een behandelfout of fout 
gebruik van een medicijn of medisch product schade heeft geleden. De Ridder ziet dat 
het claimbewustzijn in ons land toeneemt. De hoogte van de claims is de afgelopen 15 
jaar vervijfvoudigd. Dit wordt in Nederland wel eens gezien als ‘Amerikaanse 
toestanden’. Het kan zijn dat de claim van de patiënt terecht is, maar dat is zeker niet 
altijd zo en de toename van claimbewustzijn heeft ook een keerzijde. In een 
aansprakelijkheidszaak staat doorgaans de gezondheid en toestand van de patiënt 
centraal, maar er is ook sprake van een zogeheten second victim: de aansprakelijk 
gestelde medisch professional die het stempel ‘dader’ krijgt opgedrukt. Het effect 
hiervan wordt vaak onderschat. ‘Met maatschappelijke gevolgen,’ zo stelt De Ridder. 
 
Kwaliteit 
De advocaat benadrukt dat Nederland in vergelijking met de Verenigde Staten over een 
goed werkend medisch aansprakelijkheidsstelsel beschikt. Daarnaast benoemt hij dat 
het medisch aansprakelijkheidsrecht juist een positieve kwaliteitsimpuls geeft aan de 
zorg en dat is ook in het belang van de patiënt. Uiteindelijk wil niemand in de zorg 
fouten maken, laat staan een schadeclaim aan de broek krijgen. Of een claim ook 
daadwerkelijk wordt toegekend is in de meeste gevallen nog maar de vraag. De Ridder 
geeft aan dat de rechtszekerheid binnen medisch aansprakelijkheidszaken laag is. Het 
aanspannen van een aansprakelijkheidszaak is namelijk geen garantie om in het gelijk te 



 

worden gesteld, terwijl een dergelijk juridisch proces vaak blijvende sporen nalaat, bij de 
patiënt maar ook bij de medisch professional. 
 
Claimvrees 
Internationaal worden de gevolgen van toenemende claims zichtbaarder, zo merkt De 
Ridder op. Onder medisch personeel doet zich het fenomeen ‘claimvrees’ voor: de angst 
om fouten te maken en als gevolg daarvan te worden aangeklaagd. Uit een onderzoek 
van de Medical Protection Society (MPS), een Britse belangenbehartiger van medisch 
professionals, blijkt dat 85% daarvan als gevolg van een claim psychische problemen 
heeft gehad, met als veelvoorkomende problemen stress (75%), angst (49%) en een laag 
zelfbeeld (36%). De Ridder: ‘Een Australisch onderzoek onder 3000 medische 
beroepsbeoefenaars wijst zelfs uit dat artsen die met een aansprakelijkheidsclaim zijn 
geconfronteerd, significant vaker overwegen om te stoppen met hun beroep.’ 
 
Verdere juridisering 
In Nederland is eveneens sprake van een tendens van toenemende juridisering en 
uitbreidende aansprakelijkheid. De Ridder ziet het winnen van de award als een 
uitgelezen kans om aandacht te vragen voor de maatschappelijke impact van de 
toenemende claims voor medisch professionals en de steeds hogere 
schadevergoedingen. Een van de negatieve effecten is dat de maatschappelijke 
dynamiek en de daarmee samenhangende publiciteit rond medische 
aansprakelijkheidszaken steeds dreigender wordt. Daarvoor wil hij waken: ‘Anders 
stevent Nederland wel af op Amerikaanse toestanden.’ 


