AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN RECHTSBIJSTAND
Het UMCG heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar medewerkers (bij Centramed).
In algemene zin dekt deze verzekering schade voortvloeiend ut werkzaamheden in opdracht van het
UMCG (tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid).
Evenals de schade als gevolg van dienstongevallen, voor zover daarin het UMCG ook een verwijt valt te
maken.
Wat betreft (melden van) dienstongevallen wordt verwezen naar Intranet.
In deze notitie wordt meer in het bijzonder ingegaan op de medewerker, die een functie uitoefent
waarvoor een BIG-registratie vereist is (zoals artsen, verpleegkundigen e.d.).
Aansprakelijkheid

Er bestaan 3 vormen van aansprakelijkheid:
1. Civielrechtelijk
De patiënt vraagt vergoeding voor geleden schade of letsel.
De rechter kan tot betaling van schadevergoeding veroordelen.

2. Strafrechtelijk
De overheid vervolgt strafbare feiten, zoals het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel of dood
door schuld.
De rechter kan een staf opleggen, o.a. een geldboete.

3. Tuchtrechtelijk
Op initiatief van de patiënt/familie van de patiënt of bijvoorbeeld de Inspectie voor de
Gezondheidszorg oordeelt het Tuchtcollege of er zorgvuldig gehandeld is
Bij onzorgvuldig handelen kan het Tuchtcollege een maatregel opleggen, zoals een
waarschuwing, berisping, of geldboete. De meest zware maatregel is uitschrijving van het BIGregister.
De drie vormen van aansprakelijk stellen kunnen naast elkaar voorkomen, omdat de doelstelling
verschillend is.
Verzekering

De civielrechtelijke claim en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De individuele beroepsoefenaar hoeft géén eigen (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
voor werkzaamheden in UMCG-verband.
Zoals hiervoor aangegeven valt schade als gevolg van een fout in de uitoefening van de werkzaamheden
in het UMCG onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering die het UMCG heeft afgesloten.

Zijn er uitzonderingen?
Elke verzekering kent zogenaamde uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen van de UMCGaansprakelijkheidspolis worden hier kort genoemd:
 Vermogensschade (schade anders dan zaakschade of letsel) aan anderen dan patiënten.
 Schade voortvloeiend uit individuele praktijkvoering buiten/los van het UMCG. Dit geldt ook
voor waarneming in een praktijk elders. Hiervoor moet de beroepsoefenaar zich dus (zo nodig)
zelf aanvullend verzekeren.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand bij civiele procedures (claims)
Uitgangspunt is, dat de behandeling van schadeclaims door Centramed worden verzorgd.
Wanneer er een vergelijk over erkenning van aansprakelijkheid en de hoogte van het uit te keren bedrag
tot stand komt is daarmee de zaak afgerond. Een beroep op de civiele rechter is niet meer nodig.
Indien echter de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) en Centramed niet tot een vergelijk komen, dan
wordt de kwestie soms voorgelegd aan de (civiele) rechter. Dit betekent dat er ook een advocaat
ingeschakeld moet worden.
De kosten van rechtsbijstand, die op verzoek van Centramed wordt verleend, vallen onder de dekking van
de verzekering.

Rechtsbijstand bij tucht- en strafrechtzaken
Het UMCG draagt zorg voor adequate rechtsbijstand indien een medewerker in het kader van het Wet
BIG te maken krijgt met tucht- en/of strafrechtzaken en de zaak betrekking heeft op de uitoefening van
zijn functie.
Deze bijstand wordt geleverd door Juridische Zaken dan wel een via het UMCG ingeschakelde advocaat.
Voor een door de medewerker zelf gekozen advocaat dient de medeweker vooraf toestemming te
vragen aan het hoofd Juridische Zaken.

Meldingsplicht
Als de beroepsoefenaar rechtstreeks wordt aangesproken, ongeacht of het om een civiele claim, een
tuchtklacht of strafzaak gaat, geldt de verplichting (naast melding aan zijn leidinggevende) om dit te
melden aan het hoofd Juridische Zaken, via telefoonnummer (050-36) 14929.

Informatie
Voor een nadere toelichting of meer specifieke informatie kunt u terecht bij de UMC-staf, secretariaat
Juridische Zaken, telefoonnummer (050-36) 14929.

Februari 2016

