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DE KENNISMODULES VAN AMMA
In welke situaties kunt u
terechtkomen en wanneer dient u
AMMA te informeren?
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In welke situaties kunt u terechtkomen en w
Inleiding
Allereerst geven wij u onderstaand een overzicht van de situaties waarin u AMMA Verzekeringen
zo snel mogelijk dient in te lichten. Vervolgens bespreken wij de belangrijkste situaties en
begrippen, met - waar van toepassing - een verwijzing naar de betreffende kennismodule
over dit onderwerp.

U moet AMMA Verzekeringen zo snel mogelijk
inlichten over :
•

een incident of schadegeval dat tot een schadevordering aanleiding zou kunnen geven
gelet op zijn ernstige gevolgen en dat betrekking heeft op één van de volgende situaties:
bevalling, pasgeborene, kinderen tot 5 jaar, hoofd- hals- of rugchirurgie, nosocomiale
infectie met kans op invaliditeit of overlijden, ieder overlijden of (mogelijke) blijvende
arbeidsongeschiktheid;

•

een schriftelijke of mondelinge klacht, waaruit u afleidt dat deze wel eens in een
schadevordering zou kunnen resulteren;

•

een ontvangen schadevordering;

•

een klacht bij de politie;

•

een strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling;

•

een oproep als getuige of verdachte door een politiedienst of onderzoeksrechter;

•

een dagvaarding;

•

een klacht betreffende een (bijna) incident, zoals hierna gedefinieerd, bij de Orde van
Geneesheren of een andere tuchtrechtelijke instantie;

•

een brief van het Fonds Medische Ongevallen;

•

een brief van een advocaat;

•

een brief van een rechtsbijstandverzekeraar;

•

een brief van de raadsgeneesheer van de mutualiteit;

•

een brief van de juridische dienst van de mutualiteit;

•

een brief van een in het buitenland gevestigde organisatie die een vergoeding voor de
schade wenst te bekomen.
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wanneer dient u AMMA te informeren?
Het is belangrijk deze documenten, samen met het volledig medisch dossier, onmiddellijk
aan de AMMA over te maken, zonder er zelf op te antwoorden. Door AMMA Verzekeringen
snel op de hoogte te brengen, kan die meteen adviseren over de verder te ondernemen
acties, respectievelijk een onderzoek instellen naar de oorzaak, de omvang en de gevolgen
van het schadegeval, bewijsmateriaal verzamelen en in de mate van het mogelijke de schade
beperken.
U doet een melding bij voorkeur via een getypte versie van het aangifteformulier (beschikbaar
op www.amma.be). Enkel in spoedgevallen is een telefonische aangifte gewenst.
Wij bespreken hierna een aantal van de meest voorkomende situaties.

Bijna-incident
Men spreekt van een bijna-incident indien sprake is van een onbedoelde gebeurtenis met
kans op schade aan de patiënt, die niet tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen
leiden of (nog) zou kunnen leiden omdat de gevolgen ervan op tijd zijn onderkend.
In geval van een bijna-incident behoeft men de patiënt niet te informeren. Evenmin is het
nodig om AMMA Verzekeringen te informeren.
Wel is het van belang om het voorval intern te melden en te evalueren. Zo kan van het
voorval worden geleerd, opdat herhaling kan worden voorkomen en ieder risico op schade
aan patiënten wordt weggenomen.

Incident
Zijn de gevolgen niet tijdig onderkend en heeft de onbedoelde gebeurtenis tot schade aan
de patiënt geleid, had deze tot schade kunnen leiden of zal deze nog tot schade kunnen
leiden, dan spreekt men van een incident. Ook hier dient het voorval intern te worden
gemeld en geëvalueerd.
In dit geval behoort het tot de professionele beroepsuitoefening dat men de patiënt
informeert. Indien zich een incident heeft voorgedaan, wil dit niet zeggen dat men ook van
aansprakelijkheid aan de zijde van de zorgverstrekker kan spreken. Om verwarring hierover
te voorkomen, gelden voor een dergelijk gesprek specifieke voorwaarden. Zo dient u zich bij
het geven van informatie te beperken tot de medische feiten.

Leest u altijd eerst onze kennismodule ‘Een incident. Wanneer informeren? Wat mag u
zeggen?’.
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Met het oog op een mogelijke schadevordering en eventueel wenselijke begeleiding en
advisering door AMMA is het van belang om in ernstige gevallen AMMA Verzekeringen tijdig
te informeren en altijd voorafgaand aan een gesprek met de patiënt te raadplegen. Wat
onder ‘ernstig’ wordt verstaan, leest u in het kader voorin deze kennismodule.

Klacht
Onder een mondelinge of schriftelijke klacht verstaan we een uiting van ontevredenheid,
zonder vraag voor financiële vergoeding. Het is verstandig hierop te reageren door het
gesprek met de patiënt aan te gaan.

Leest u altijd eerst onze kennismodule ‘Een klacht. Hoe ga ik er mee om?’.
In ernstige gevallen dient AMMA Verzekeringen te worden geïnformeerd en voorafgaand
aan uw gesprek met de patiënt hierover te worden geraadpleegd. Wat onder ‘ernstig’ wordt
verstaan, leest u in het kader voorin deze kennismodule. Bij ernstige klachten die zijn
gerelateerd aan beroepsaansprakelijkheid of uitbatingaansprakelijkheid, of zodra door de
patiënt schadevergoeding wordt gewenst, dient u AMMA Verzekeringen te informeren.

Schadevordering
Zodra er een schriftelijke vraag voor financiële vergoeding van geleden schade is ontvangen
spreken wij van een schadevordering. In dit geval doet u onmiddellijk aangifte bij AMMA
Verzekeringen en communiceert u over de verdere procedure niet inhoudelijk (anders dan
over strikt de medische feiten) met de patiënt.
AMMA legt een dossier aan en heeft vanaf dit moment de leiding.
AMMA bevestigt de ontvangst van de formele schadevordering aan de patiënt en zet hierbij
de verdere procedure uiteen. AMMA neemt de zaak in behandeling.
Is nog geen schadevordering ontvangen, maar acht u de kans reëel dat deze alsnog zal
kunnen volgen, neemt u dan eveneens contact op met AMMA Verzekeringen. Wij kunnen u
dan tijdig van advies dienen en de kwestie begeleiden.

Neemt u kennis van onze kennismodule ‘Een schadevordering. Hoe aangeven en verder
handelen?’.
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wanneer dient u AMMA te informeren?
Klacht bij het Fonds Medische Ongevallen
Het betreft hier een klacht bij het publiekrechtelijk Fonds betreffende de vergoeding van
schade als gevolg van gezondheidszorg. In dit geval communiceert u hierover niet met de
patiënt, maar doet u aangifte bij AMMA Verzekeringen. AMMA legt een dossier aan en heeft
vanaf dit moment de leiding. AMMA bevestigt de ontvangst aan de zorgverlener en aan het
Fonds.

Meer informatie leest u in onze kennismodule ‘Het Fonds voor de Medische Ongevallen’.
Wij bespreken tenslotte een aantal situaties waarover wij geen aparte kennismodule hebben
uitgebracht, maar waarvan u wel aangifte dient te doen bij AMMA Verzekeringen.

Klacht met burgerlijke partijstelling bij de
onderzoeksrechter
Hieronder wordt verstaan een klacht die door de patiënt die meent slachtoffer te zijn van een
misdrijf wordt ingediend bij de onderzoeksrechter, met als doel een strafrechtelijk onderzoek
te doen starten en een schadeloosstelling te bekomen. In dit geval communiceert u hierover
niet met de patiënt, maar doet u aangifte bij AMMA Verzekeringen. AMMA legt een dossier
aan en heeft vanaf dit moment de leiding. AMMA neemt geen contact op met de patiënt,
maar volgt de procedure.

Klacht bij politie of Procureur des Konings
Het betreft hier een klacht die is ingediend bij de politie of de Procureur des Konings (of die
door deze ambtshalve is ingediend), met als doel een strafrechtelijk onderzoek te (doen)
starten. In dit geval communiceert u hierover niet met de patiënt, maar doet u aangifte bij
AMMA Verzekeringen. AMMA legt een dossier aan en heeft vanaf dit moment de leiding.
AMMA neemt geen contact op met de patiënt, maar volgt de procedure.
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Dagvaarding
Een dagvaarding is een formeel juridische actie waarmee men zijn schadevordering jegens
de aansprakelijke partij voor de rechter brengt. In dit geval communiceert u hierover niet
met de patiënt, maar doet u aangifte bij AMMA Verzekeringen. AMMA legt een dossier aan
en heeft vanaf dit moment de leiding. AMMA neemt geen contact op met de patiënt, maar
volgt de procedure.

Tu c h t k l a c h t
Een tuchtklacht is een klacht tegen een zorgverlener betreffende een (bijna) incident, zoals
hiervoor gedefinieerd, met als doel deze volgens het eigen tuchtrecht van de beroepsgroep
te doen beoordelen. In dit geval communiceert u hierover niet met de patiënt, maar doet u
aangifte bij AMMA Verzekeringen. AMMA legt een dossier aan. AMMA voorziet geen waarborg
voor de verdediging van de tuchtklacht; wel van een daaraan verbonden strafklacht. AMMA
heeft vanaf dit moment de leiding voor wat betreft de burgerlijke aspecten van de strafklacht.
AMMA neemt geen contact op met de patiënt.

Algemeen
Over persoonlijk contact tussen zorgverlener en patiënt bestaat het hardnekkige misverstand
dat u niets zou mogen zeggen over het voorval. Door spijt te betuigen, zou aansprakelijkheid
erkend worden. Wij zijn er echter juist voorstander van dat u als zorgverlener uw menselijk
gezicht behoudt: praat met de patiënt en zijn naasten over wat er is gebeurd, wees open en
oprecht over wat dat met u doet en betuig, waar dat gepast is, spijt over de gang van zaken.
Beperk u in uw communicatie met de patiënt tot de medische feiten; ga nooit over tot
eigen interpretatie. Uit nooit kritiek op collega’s. Spreek nooit in termen van fout, schuld,
verwijtbaarheid, aansprakelijkheid en/of schadevergoeding. De beoordeling daarvan is strikt
aan AMMA Verzekeringen voorbehouden. Neemt u kennis van onze kennismodules!
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wanneer dient u AMMA te informeren?
Volgende kennismodules zijn voor u beschikbaar
•

‘De kennismodules van AMMA. In welke situaties kunt u terechtkomen en wanneer
dient u AMMA te informeren?’

•

‘Medisch risicobeheer. Ons preventiebeleid toegelicht.’

•

‘AMMA-card :‘10 tips bij incident of klacht.’

•

‘Een incident. Wanneer informeren? Wat mag u zeggen?’

•

‘Een klacht. Hoe ga ik er mee om?’

•

‘Een schadevordering. Hoe aangeven en verder handelen?’

•

‘Het Fonds voor de Medische Ongevallen’

•

‘Het patiëntendossier. Een aantal essentiële aspecten toegelicht.’

•

‘De geïnformeerde toestemming. De reikwijdte toegelicht.’

Voor de patiënt die een schadevordering heeft ingediend is een kennismodule ontwikkeld,
waarin een toelichting wordt gegeven op de behandeling van de schadevordering door de
verzekeraar:
•

‘U bent patiënt en u heeft een schadevordering ingediend. Hoe nu verder?’

Contact
AMMA Verzekeringen
Dienst Schade
Kunstlaan 39/1
1040 Brussel
Tel : 02 209 02 07
Fax : 02 218 69 82
E-mail : claims@amma.be
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v e r z e k e r i n g e n
voor en door de zorgsector

Wanneer dient u AMMA te informeren?
Weinig zaken zijn zo ingrijpend voor een zorgverlener als een klacht of schadevordering van
een patiënt of diens omgeving. Hij heeft doorgaans geen enkele ervaring met juridische
procedures en het zal hem daarom mogelijk moeilijk vallen om op een juiste manier op een
incident, een klacht of een schadevordering te reageren.
Het is belangrijk dat u weet welke situaties zich kunnen voordoen en hoe u in deze gevallen
moet handelen: wanneer moet u AMMA Verzekeringen informeren en hoe kunt u daarnaast
de dialoog met de patiënt gaande houden.
AMMA Verzekeringen heeft voor u een reeks kennismodules ontwikkeld, waarin nader op een
aantal van deze situaties wordt ingegaan. In deze kennismodule worden de diverse situaties
waarin u onverhoopt zou kunnen terechtkomen kort beschreven en voor u samengevat.
Er is voor gekozen om alleen die onderwerpen te bundelen, die de diverse vormen van
onbedoelde gebeurtenissen en de gevolgen daarvan betreffen. Zo zijn de inhoudelijke
kennismodules over het patiëntendossier en de geïnformeerde toestemming buiten deze
samenvatting gehouden.

Ook verzorgen wij desgevraagd presentaties over deze
onderwerpen voor groepen zorgverleners of medische raden.
Neemt u hiervoor gerust contact met ons op. Onze adviseurs
helpen u graag verder.

• AMMA werd 70 jaar geleden door de zorgverleners zelf opgericht, om zich
- samen - beter te beschermen tegen hun beroeps- en privé-risico’s.
AMMA is een onderlinge verzekeringsonderneming en wordt beheerd door
zorgverleners, in samenwerking met verzekeringsspecialisten.
• AMMA werkt zonder winstbejag en biedt haar verzekerden-sociëtarissen
kwalitatieve contracten, aangepast aan hun specifieke behoeften.
Vandaag vertrouwen meer dan 35.000 leden van het (para)medisch
korps, evenals honderden instellingen, ziekenhuizen en verenigingen op
de bescherming en ervaring van AMMA.
• Als Belgische onafhankelijke en financieel sterke organisatie geeft AMMA
mee vorm aan een wereldwijd netwerk dat de belangen van meer dan 1
miljoen zorgverleners verdedigt.
• De medewerkers van AMMA stellen alles in het werk om uw familie, uw
activiteiten en uw patrimonium veilig te stellen en om u dagelijks een
optimale service te verlenen.
Daarom bent u bij AMMA steeds goed verzekerd!

worden vermenigvuldigd en / of
openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, e-mail, presentaties
of op welke andere wijze dan ook,
tenzij voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever is
verkregen.

CONTRACTEN
Tel. 02 209 02 13 • Fax 02 218 50 32
ONGEVALLEN
Tel. 02 209 02 07 • Fax 02 218 69 82
BOEKHOUDING
Tel. 02 209 02 02 • Fax 02 217 12 90
Kunstlaan 39/1
1040 Brussel
info@amma.be

www.amma.be
AMMA VERZEKERINGEN
onderlinge verzekeringsonderneming
opgericht in 1944 en toegelaten
onder codenummer 0126
N.N. 0409.003.270

E.R.: H. Falsté • Avenue des Arts, 39/1 • 1040 Bruxelles • MRB-11-PDF-V01-310114-NL

Wilt u meer weten over een van deze onderwerpen? Leest u allereerst de individuele
kennismodules. AMMA Verzekeringen gaat hierin uitgebreid op
het betreffende onderwerp in en geeft daarbij veel bruikbare
© 2014 Uitgave AMMA Verzekeringen
praktijktips.
Niets uit deze kennismodule mag
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