
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

      Universiteit Gent 
 

 

 

     Academiejaar 2016-2017 

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET BUITEN HET              

INDICATIEGEBIED ( “off-label”) VOORSCHRIJVEN 

VAN GENEESMIDDELEN  

 

 

  Masterproef van de opleiding 

         Master in de Rechten 
  

                      Ingediend door 

                     Kim Theuwis 
                                                (studentennummer: 20056131) 
 

 

 

 

 

 

                      Promotor: Prof. dr. T. Balthazar 

                      Commissaris:  dr. S. Tack 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
David Stroud, Las Vegas Review-Journal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

VOORWOORD 
 
 
 
 
Het is mooi als dromen in je leven kunnen uitkomen. De weg naar de droom om mijn master in de 
rechten te behalen, was er één met vele hindernissen en uitdagingen. De keuze voor het vak 
gezondheidsrecht en de titel is niet geheel toevallig. Een deel van mijn leven heb ik doorgebracht als 
partner van een arts. Op een dag werd er een artikel uit een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift 
onder mijn neus geduwd over ®Victoza van NovoNordisk. Dit middel, dat officieel geregistreerd stond 
voor de behandeling van diabetespatiënten, zou ook als niet-geregistreerde bijwerking hebben dat 
het eetlustremmend werkt. Het product op hemzelf testend, bleven de resultaten niet uit: de kilo’ s 
vlogen eraf. Al vlug kwamen meer en meer patiënten over de vloer om een voorschrift te vragen na 
het zien van de resultaten. Destijds heb ik vaak gedacht: wat als het eens misloopt? Ondertussen 
heeft het farmaceutisch bedrijf, Novo Nordisk, ®Victoza ook onder een andere naam op de markt 
gebracht m.n. ®Saxenda met o.a. een  specifiek goedgekeurde indicatie naar obesitas toe. 
Verder heb ik mij het recht toegeëigend om ruimer onderzoek te plegen dan enkel de titel i.v.m. 
aansprakelijkheid van het voorschrijven van off-label. Gaandeweg tijdens vele uren opzoekingen, had 
ik zoveel interessante informatie verzameld rondom off-label dat ik het jammer vond, mocht ik hier 
niets mee doen. Ik heb deze dus ook verwerkt in mijn masterproef. 
 
Dank aan het thuisfront om geduld op te brengen en me de ruimte te geven om deze masterproef 
tot een goed einde te brengen. Dank aan Walter Dumarey om mij de aanzet te geven om opnieuw te 
gaan studeren. Dank aan mijn vriendin Sabrina om vriendschap niet te wegen in kwantitatieve uren 
maar wel in kwaliteit. Dank aan Joost voor de feedback. Sorry aan mijn ouders voor de chagrijnige 
versie van mezelf als ik vastliep in het spinnenweb van literatuur.  Sorry aan Matisse, mijn 3-jarig 
zoontje, voor de opoffering die hij ongewild ook heeft moeten ondergaan. Dank aan Jurgen om dit zo 
goed mogelijk op te vangen. Ik ben me bewust dat ik aan al deze mensen een voortvloeiende 
schatplichtigheid heb. 

 

Ook dank aan mijn promotor, prof. dr. Balthazar. Zijn kritische opmerkingen hebben deze 
masterproef naar een hoger niveau gebracht.  
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INLEIDING 

 

In het artiestenmilieu staat ®Inderal, een medicament dat officieel geregistreerd staat als 
Bètablokker, bekend als een effectief middel tegen plankenkoorts.1 Mag een arts dit voorschrijven? 
Ook al weet hij dat de patiënt er mee geholpen is?  

Dit lijkt een banaal voorbeeld, maar wat met een kankerpatiënt die reeds een heel traject heeft 
doorlopen, waarbij geen enkele reeds toegepaste therapie aansloeg en zich recht houdt aan een 
klein sprankeltje hoop van een medicijn dat nog in de testfase zit, of van een medicijn waarvan men 
vermoedt dat het ook voor andere indicaties zou werken.  

Het probleem ten gronde bij off-label bestaat erin dat geen garantie naar veiligheid en 
werkzaamheid toe voor de niet geregistreerde indicatie kan geboden worden, dit in tegenstelling tot 
geregistreerde indicaties die het traject reeds hebben gevolgd van allerhande klinische proeven en 
goedkeuring van de overheid hebben ontvangen naar veiligheid en werkzaamheid toe. Off-label kan 
zeker voordelen bieden voor de patiënt, doch ook nadelen. Het gevaar sluipt hoofdzakelijk in de 
periode dat een geneesmiddel is goedgekeurd om op de markt te brengen, tot het moment waarop 
de off-labelbehandeling wordt aanzien als de “standard of care”. 

Een complexe problematiek waarbij verschillende elementen met elkaar in botsing gaan. Er bestaat 
een dunne lijn tussen enerzijds de klinische plichtenleer en anderzijds de volksgezondheid en 
economische belangen. Verder is een arts zich niet altijd bewust dat hij off-label voorschrijft.  

Soms leidt het gebruik van generieken tot onbedoeld off-label gebruik2.  Generieken van eenzelfde 
molecule vermelden vaak verschillende toepassingen in de bijsluiter. Zelfs tussen landen onderling 
kunnen toepassingen verschillend zijn voor eenzelfde generiek. Meestal is de arts hier niet van op de 
hoogte. In de landen waar apothekers het recht of de plicht hebben om een geneesmiddel te 
vervangen door een gelijkaardig product, zoals o.a. het geval is in België met de substitutieplicht voor 
bepaalde geneesmiddelen, leidt dit soms tot onbewust off-label gebruik.  

In België kan het verplicht afleveren van het goedkoopste geneesmiddel door de apothekers bij 
voorschrijven van antibiotica en bij voorschrijven op stofnaam ook dit effect hebben. Soms zal het 
goedkoopste product niet dezelfde vergunde toepassingen hebben als het referentieproduct. 

 

VRAAGSTUKKEN&PROBLEEMSTELLING 
 
Juridisch kader 
 
Meer en meer aandacht gaat er de laatste jaren naar off-label toepassingen ondanks het ontbreken 
van een juridisch kader rondom off-label.3 Nochtans is het off-label voorschrijven niet wettelijk 

                                                           
1 Bètablokkers vormen een groep van geneesmiddelen in de hematologie en cardiologie. Ze hebben anti-ischemische, 
antiaritmische en antihypertensieve eigenschappen. Dat wil zeggen dat ze een gunstig effect hebben op de doorbloeding, 
respectievelijk hartritmestoornissen en hoge bloeddruk, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bètablokker; 
http://www.pharmacytimes.com/contributor/timothy-o-shea/2016/01/10-surprising-off-label-uses-for-prescription-
medications?p=4; D. CAVALLA, Off-label prescribing, justifying unapproved medicine, Wiley Blackwell, 2015,74. 
2 Generiek is een  geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof of stoffen bevat als een oorspronkelijk op de markt gebracht 
merkgeneesmiddel (referentieproduct). Het wordt geproduceerd door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het 
oorspronkelijke merk heeft ontwikkeld. Het generiek mag pas op de markt gebracht worden ná het verlopen van 
het octrooi op het oorspronkelijke merkgeneesmiddel. Een vereiste is dat het generieke geneesmiddel dezelfde werking 
heeft als het origineel. Gewoonlijk is een generiek veel goedkoper dan het originele merkgeneesmiddel, omdat de fabrikant 
geen ontwikkelingskosten meer hoeft te maken. 
3 P. BOGAERT and A. SCHWABL, “Cost considerations should not drive off-label drug use in the EU”, Scrip Regulatory Affairs, , 
2012, https://www.cov.com/~/media/files/corporate/publications/2012/06/cost_considerations_should_not_drive_off-
label_drug_use_in_eu.pdf; E. DAVIES et al., “A comparative review of off-label pharmaceutical use and promotion in Europe, 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiby-Di_afQAhXpB8AKHVJHD_4QkA4IHCgAMAA&url=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FB%25C3%25A8tablokker&usg=AFQjCNGAygCBZcjTrudbpSX31oSt_K1U9Q&bvm=bv.138493631,d.d24
https://nl.wikipedia.org/wiki/Farmacon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi
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verboden volgens het Europese Hof van Justitie.4 De keuze in medicatie bij het voorschrijven is 
verbonden met de therapeutische vrijheid van de arts.5 Zolang de arts zijn keuze wetenschappelijk 
kan verantwoorden, is er van een fout geen sprake.6 
 
Waar ligt de grens tussen onverantwoord of verantwoord off-label gebruik? In de internationale 
juridische literatuur is veel geschreven over de vraag in welke situaties off-label gebruik van 
geneesmiddelen aanvaardbaar/verantwoord moet worden geacht. Artsen gooien hun 
prescriptievrijheid naar voren, terwijl registratieautoriteiten van geneesmiddelen zich machteloos 
voelen. Hun rol is enkel essentieel in het al dan niet toelaten van een geneesmiddel. Echt middelen 
om off-label gebruik te beïnvloeden hebben ze niet.7 
 
Qua wettelijke regelgeving staat er niet veel op papier, niet in de VS en nog minder in Europa. Een 
heel ander paar mouwen is de ethiek rondom off-label. Hier kan veel over geschreven worden, 
vooral wanneer off-label innovatief is, zonder al te veel wetenschappelijke staving. Hier komt ook het 
belang van de informed consent het meest tot uiting.  
 
Aansprakelijkheid 
 
Wie is aansprakelijk als het verkeerd loopt? De meerderheid is het eens dat de arts primair 
verantwoordelijk is, zoals zal blijken in de uitéénzetting.8 Echter de meeste jurisprudentie blijft 
beperkt tot deze zin. Rechtspraak in België en Nederland beperkt zich tot uitspraken gedaan door de 
tuchtrechters. Enkel deze in Nederland worden gepubliceerd. Een aantal hiervan zullen aangehaald 
worden, waaruit zal blijken dat in de meeste gevallen de arts enkel een waarschuwing werd 
opgelegd. Wie dieper wil graven komt in een onbeschreven gat terecht. Civiel- en strafrechtelijke 
casussen blijven achterwege, waardoor we hoofdzakelijk voor deze landen enkel theoretische 
hypotheses kunnen bespreken. Dit in tegenstelling tot Amerika. Tijdens mijn opzoekingswerk werd ik 
overdonderd door de vele rechtspraak en rechtsleer en dit in de verschillende Staten. Inzake de 
uitgebreidheid hiervan kunnen we zeker concluderen dat de VS een pioniersrol speelt hierin. 
Deze 2 onderdelen maken dan ook de relevantie van mijn onderzoek uit. 
 
ONDERZOEKSMETHODE 
 
Mijn bronnenonderzoek situeert zich, gezien het ontbreken van een wettelijk kader rondom off-
label, voornamelijk op het gebied van rechtspraak en rechtsleer.  
In het eerste hoofdstuk leg ik mij toe om te onderzoeken waar off-label juridisch thuishoort. Alsook 
bespreek ik beknopt de procedure van het verkrijgen van een handelsvergunning. Op deze manier zal 
de betekenis van het verschil in voorschrijven van niet-geregistreerde geneesmiddelen ook duidelijk 
worden. 

                                                                                                                                                                                     
the US and China”, Clifford Chance, 2011, https://www.cliffordchance.com/briefings/2012/03/a_comparative_reviewofoff-
labelpharmaceutica.html. 
4 HvJ, 11 juni 2015 ,Laboratoires CTRS v Commission (T-452/14), JRG 2016, 32; J.LISMAN, M. WEDA (eds), Study on off-label 

use of medicinal products in the European Union , European Union, 2017, 8,  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/2017_02_28_final_study_report_on_off-label_use_.pdf 
5 Case COMP/M.5253  Sanofi-Aventis/Zentiva, Commisssion decision of 4 February 2009, 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5253_20090204 _20212_en.pdf. 
6 Corr. Antwerpen 27 april 1999, T.Gez 2001-02,165, Cass. fr. 18 september 2008, nr 07-15.427, Jurisdata 2008, 045028. 
7 W.G.M. TOENDERS, F.W. DE GROOT,” Off-label gebruik”, Accredidact 2009, nr 3, 2. 
8 RAADGEVEND COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, Advies betreffende de ethische implicaties van de wetgeving over programma’s 
voor gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen en over medische noodprogramma’s, 9 maart 2009 nr 47,.: “ 
verantwoordelijkheid voor het voorschrijven van een geneesmiddel berust steeds bij de arts”, 
https://www.health.belgium.be. 

 
 



 

10 

 

De aansprakelijkheid bij off-label draait rondom 2 essentiële elementen, m.n. informed consent en 
de zorgvuldigheidsmaatstaf. Wat de aansprakelijkheidsgronden betreft, bespreek ik hoofdzakelijk de 
contractuele aansprakelijkheid. De buitencontractuele aansprakelijkheid haal ik kort aan. Deze zal 
voornamelijk van toepassing zijn in urgentiegeneeskunde. Off-label zal hier minder vaak 
aansprakelijkheid veroorzaken op het gebied van informed consent, gezien het bestaan van de 
rechtvaardigingsgrond van noodtoestand bij een dreiging van onmiddellijke en ernstige schade, 
zowel qua levensgevaar, als qua gezondheidstoestand indien de patiënt tijdelijk wilsonbekwaam is… 
Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden dit beginsel moeiteloos in de gewone medische relatie, a 
fortiori bij experimentele therapie.  
 
Het strafrecht en de productaansprakelijkheid komen slechts aan bod voor zover dit relevant is 
binnen dit onderzoek. Ik zal in dit onderdeel dan ook trachten een rechtsvergelijking te maken met 
Nederland omwille van de geografische nabijheid. Doch op juridisch gebied blijken beide landen 
soms verder van elkaar verwijderd te liggen. België en Nederland hadden in de 19e eeuw eenzelfde 
geschiedenis qua codificatie (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden). Nederland heeft in 1992, met de 
invoering van een Nieuw Burgerlijk Wetboek, haar burgerlijk recht, inclusief het 
aansprakelijkheidsrecht, hervormd. Tevens werd er de Wet Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst in het leven geroepen. 
 
Ook de ligitation society Amerika zal deel uitmaken van mijn vergelijkend onderzoek. Gezien in de VS 
vooral door het common law systeem de jurisprudentie telt, zal ik hier dus een stuk meer 
rechtszaken aanhalen om tot een vergelijk te komen. 
 
Om af te sluiten blik ik kort terug op verschillende aspecten rondom het voorschrijven van off-label, 
met aanbevelingen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te vermijden en geef ik een korte 
persoonlijke reflectie. 
 
 
HARDE CIJFERS IN DE ACTUALITEIT 
 
In Europa wordt Nederland wat betreft gezondheidsrecht nog altijd gezien als de pionier. De 
literatuur rondom het onderwerp is in België beduidend schaarser dan bij onze noorderburen. Om de 
dagdagelijkse realiteit van het % off-label gebruik aan te tonen, wil ik graag verwijzen naar een aantal 
gedane studies hieromtrent: 
 
In de VS is 21 % van de voorschriften voor medicatie buiten de voorwaarden erkend door de Food & 
Drug Administration (hierna FDA). De meest verontrustende vaststelling is dat bij 73 % van deze 
voorschriften de wetenschappelijke basis zeer miniem tot nihil te noemen is. Dat aandeel is bijzonder 
hoog voor sommige farmacologische klassen: 60 % van de antipsychotica en 41 % van antibiotica.9 
Een studie in ons eigen land op de kinderafdeling van een universitair ziekenhuis toont aan dat 50 % 
van de medicinale voorschriften voor gebruik buiten de voorwaarden vermeld in de vergunning 
betreft en dat 17 % van de medicatie toegediend geneesmiddelen zijn die in België niet zijn 
geregistreerd voor de gebruikte galenische vorm.10 
 

                                                           
9 R.S. STAFFORD, “Regualting Off Label Drug use: Rethinking the Role of the FDA”, N. Engl. J. Med. 2008, 1427-1429. 
10 A. ANNICQ, A. ROBEYST, N. SEGERS,”Unlicensed en off-label gebruik van medicatie bij kinderen”, Tijdschrift voor 

Geneeskunde 2008, nr 64, 677-682. 
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Voor Nederland werd in 2007 gepeild naar de frequentie en motieven van off-label prescriptie bij 
huisartsen.11  
Onderzoek werd verricht door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij 464 
huisartsen en gaf volgend resultaat 12:  
 
Tabel: Percentage huisartsen dat aangeeft deze (off-label) toepassing de voorafgaande twee jaar 
voorgeschreven te hebben.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Off-label toepassing       percentage huisartsen 

Bètahistine bij duizeligheid zonder aanwijsbare oorzaak    69 

Cinnarizine bij duizeligheid zonder aanwijsbare oorzaak     74 

Sulpiride bij duizeligheid zonder aanwijsbare oorzaak      0 

Flunarizine bij duizeligheid zonder aanwijsbare oorzaak      3 

Diazepam bij tremoren           6 

Diazepam bij overspannenheid/ burn-out       17 

Diazepam bij onrust bij depressie        18 

Diazepam bij examenvrees/ plankenkoorts       2 

Diazepam bij benzodiazepine-afhankelijkheid      25 

Diazepam bij lage rugpijn         71 

Diazepam bij nekklachten         32 

Diazepam bij agorafobie         5 

Diazepam bij spanningshoofdpijn       22 

Diazepam bij psychose           3 

Promethazinestroop bij hoestklachten        55 

Tricyclische antidepressiva, bijv. amitriptyline, bij (neuropathische) pijn    93 

Selectieve serotonine-heropnameremmers, bijv. paroxetine, bij premature ejaculatie  21 

Tetracycline bij acne rosacea         93 

Bètablokkers, bijv. propranolol, bij examenvrees      95 

Orale anticonceptiva bij dysmenorroe en onregelmatige cyclus     94 

Oxybutynine bij gastro-intestinale spasmen       17 

Selectieve serotonine-heropnameremmers, bijv. paroxetine, bij obesitas   2 

Celecoxib bij lage rugpijn         27 

                                                           
11 P.W.J. CASPERS, R. GIJSEN, A. BLOKSTRA, Off-label gebruik van geneesmiddelen. Transparantie gewenst, Bilthoven: RIVM 
rapport 370050001, 2007, www.rivm.nl. 
12 http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/370050001.pdf. 
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Harde wetenschappelijke cijfers over de omvang van off-label gebruik bestaan echter vaak slechts op 
het niveau van specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld de hierboven aangehaalde studie op een 
kinderafdeling of in de oncologie. Hoe vaak geneesmiddelen buiten deze specifieke situaties off-label 
gebruikt worden is moeilijk meetbaar. Eén van de pijnpunten is dat veel artsen vaak niet weten 
welke toepassingen goedgekeurd zijn en welke niet. 

1 DEFINITIE OFF-LABEL 
 

1.1 Afwezigheid wettelijke definitie 
 
Er bestaat geen wettelijke definitie. Een unanieme definitie in de rechtsleer of rechtspraak is niet aan 
de orde. De meningen verschillen rondom geneesmiddelen die nog geen vergunning hebben. 
Sommige nemen deze ook op in hun off-label definitie. Volgens VRANKEN is dit niet correct.13 
Nochtans spreekt de Orde der Artsen in haar advies over niet-geregistreerde geneesmiddelen 
behorende tot de off-label definitie.14  
 
Echter de meest aangehaalde definitie beperkt off-label tot geregistreerde geneesmiddelen. Het 
gebruik van ongeregistreerde geneesmiddelen valt niet onder het begrip off-label gebruik; Deze 
mening is ook TOENDERS en DE GROOT toegedaan.15 Dit blijkt ook uit de definitie van de European 
Medicine Agency (hierna EMA): “Situations where a medicinal product is intentionally used for a 
medical purpose not in accordance with the authorized product information. Off-label use includes 
use in nonauthorized paediatric age categories. Unless specifically requested, it does not include use 
outside the EU in an indication authorized in that territory which is not authorized in the EU. “16  
 
Als men een geneesmiddel gebruikt dat nooit enige vergunning heeft bekomen, spreekt men vaak 
van ongeautoriseerd gebruik.17  
 

1.2 Voorschrijfsituaties 
 
In hoofdzaak kan men 5 verschillende situaties onderscheiden waarbij artsen off-label voorschrijven 
18 : 

1. Het geneesmiddel wordt voorgeschreven bij een andere patiëntengroep dan 
waarvoor het geregistreerd werd. Geneesmiddel X werd enkel getest op een 

                                                           
13 “Off-label use of medication refers to prescribing a registered medicine outside its approved marketing authorization” uit I 

.VRANKEN, “Off-label Prescription of Medication”,  Eur J Health Law, vol 22, issue 2, 2015,165-186.; J.A. LISMAN, J.R.A. 
SCHOONDERBEEK en G. KLINK,”Off-label gebruik van geneesmiddelen: voorwaarden en aansprakelijkheid”,TvGR 2008, nr 4, 
244 – 245. 
14: “Off-label voorschrijven betekent dat een geneesmiddel wordt voorgeschreven zonder dat het geregistreerd is of dat het 
wordt voorgeschreven buiten de indicaties waarvoor het geregistreerd is “, Advies van de Nationale raad van de Orde der 
Artsen, Het off-label voorschrijven van geneesmiddelen,  Tijdschrift Nationale Raad, nr 130, 2010, 17. 
15 W.G.M. TOENDERS, F.W. DE GROOT,” Off-label gebruik”, Accredidact, nr 3,2009, zie  antwoordblad vraag 1 toets 
huisartsen. Nog andere delen deze mening o.a. H.J.J. LEENEN, J.C.J. DUTE en W.R. KASTELEIN, Handboek Gezondheidsrecht 
deel 2: Gezondheidszorg en recht, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2008, 155.   
16 EUROPEAN MEDICINE AGENCY, Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Annex I - Definitions (Rev 2),2013,15, 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/04/WC500165593.pdf : Men spreekt 
hier van het bewustzijn van de arts. Bovendien kijkt men  voor de registratie en de productinformatie  enkel naar de EU. 
17 R. HARDING en E. PEEL,”He was like a zombie: off-label prescription of antipsychotic drugs in dementia”, Med.L.Rev 2013, 
243 ; “The director of the FDA's Center for Drug Evaluation and Research describes off-label use as “[u]se for indication, 
dosage form, dose regimen, population of other use parameter not mentioned in the approved labeling.” Zie  J. WOODCOCK, 
A Shift in the Regulatory Approach (Presentation to DIA Montreal June 23, 1997) 
,http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009286159803200206?journalCode=dijb. 
18 https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/off-label-voorschrijven.htm. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/04/WC500165593.pdf
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leeftijdsgroep van 18-65 jaar en de arts wil het voorschrijven aan een 80-jarige 
patiënt. 

2. De omstandigheid waarbij een middel effectief is bij patiënten met een geringe 
stoornis van een bepaalde aandoening, maar er geen of onvoldoende gegevens voor- 
handen zijn om te weten of het ook werkzaam is bij zware stoornissen van deze 
aandoening en hiervoor toch wordt voorgeschreven. 

3. Vaak is het zo dat kinderen of zwangere vrouwen voor een indicatie worden 
uitgesloten, omdat er geen passende toedieningsvorm en dosering beschikbaar is in 
de bijsluiter. Er is dus sprake van een geregistreerd medicament voor aandoening x bij 
volwassene, doch er is nog geen gecontroleerde studie verricht voor aandoening x bij 
kinderen of een andere specifieke patiëntengroep. Hierdoor lopen kinderen risico een 
onder-of overdosering te krijgen.19 Zo is morfine als pijnstilling bij kinderen nooit 
goedgekeurd door de FDA in Amerika. Nochtans wordt in het ziekenhuis morfine vaak 
gegeven als pijnstilling bij kinderen.20 Hier zal in het algemeen het risico de veiligheid 
zijn (overdosis).21 Indien de farmaceutische vorm wordt aangepast, wordt dit ook 
“unlicensed” gebruik (vergunde geneesmiddelen in een niet–vergunde vorm) 
genoemd. Het vermalen van tabletten om toe te dienen via een sonde of om een 
lagere dosering aan kinderen te kunnen geven. Soms heeft de arts bijna geen keuze 
dan off label senu lato voor te schrijven. 

4. Het on-label geneesmiddel is geregistreerd voor een indicatie, waarbij het gebruik 
beperkt is als latere keus en men wil het als eerste keuze middel gebruiken. Het kan 
voorkomen dat een patiënt allergisch is aan een bepaald bestanddeel in het eerste 
keus on-label medicament. In dergelijke gevallen dient, om een patiënt 
medicamenteus te behandelen, uitgeweken te worden naar een alternatief. Dit 
alternatief is weliswaar minder geschikt, maar in dit geval de enige oplossing.22  

5. De arts schrijft een middel voor een heel andere indicatie voor dan waarvoor het 
product op de markt is: off label sensu stricto. Dit gebeurt zowel bij courante- als 
zeldzame aandoeningen. Hier schuilt het gevaar voornamelijk in de effectiviteit van 
het geneesmiddel. 23 Doch het wil niet altijd zeggen omdat het geneesmiddel effectief 
werkzaam is voor een off-label toepassing dat deze ook veilig is. In de oncologie 
schrijft men vaak off label voor wegens de vele sub-kankertypes, alsook vanwege het 
feit dat klinisch onderzoek voor zeldzame kankers vaak niet haalbaar is. 

 
Samengevat is er dus sprake van off-label gebruik als een geregistreerd geneesmiddel niet 
conform de geregistreerde indicatie wordt gebruikt: ander indicatiegebied, andere dosering 
en/of frequentie, andere doelgroep.24  

 

1.3 Motivatie 
 
Volgens de RIVM-enquête in Nederland hebben de huisartsen verschillende motieven om off-label 
voor te schrijven. Het meest aangehaalde motief is dat het is aanbevolen in de richtlijnen van de 
beroepsgroep (45%), de algemene handboeken (42%) en de wetenschappelijke literatuur (37%). Ook 

                                                           
19 M.L. CHRISTENSEN, R.A. HELMS en R.W. CHESNEY, “Is pediatric labelling really necessary?”, Pediatrics 1999, 593-597; M.C. 
NAHATA, Pediatric drug formulations: challenges and potential solutions, Ann. Pharmacother, 1999, 247-249.   
20  S.S.SHAH ,  M. HALL,  D.M. GOODMAN,”Off-label drug use in hospitalized children” (published correction appears in Arch 
Pediatr Adolesc Med, 2007, 655),Arch Pediatr Adolesc Med. 2007, 282–290. 
21 D. CAVALLA, Off-label prescribing, justifying unapproved medicine, Wiley Blackwell, 2015, 73. 
22 L. VAN DIJK  (ed.),”Off-label voorschrijven in de huisartsenpraktijk: Therapeutisch probleem of academisch probleem?”, 
Pharmaceutisch Weekblad 2004, nr 26, 904. 
23 D. CAVALLA, Off-label prescribing, justifying unapproved medicine, Wiley Blackwell, 2015, 73. 
24 https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/inleidingen/inl-voorschrijven-en-afleveren-buiten-
de-geregistreerde-indicatie; http://www.fda.gov/ForPatients/Other/OffLabel/ucm20041767.htm. 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/inleidingen/inl-voorschrijven-en-afleveren-buiten-de-geregistreerde-indicatie
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/inleidingen/inl-voorschrijven-en-afleveren-buiten-de-geregistreerde-indicatie
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spelen de eigen ervaringen (24%) nogal eens een rol en die van collega-artsen (21%) evenals de 
verwachting dat er weinig bijwerkingen zullen optreden (24%) 25, soms ook omwille dat de off-label 
indicatie goedkoper is dan het on-label product26. 
 
In een recente studie van de Europese Unie dit jaar is het volgende naar voorgekomen als aanleiding 
om off-label voor te schrijven27.  

 
 

 

 

                                                           
25 H. JOCHEMSEN, R. GIJSEN, P. CASPERS,” Off-label voorschrijven: medisch handelen en motieven van huisartsen”,Huisarts en 
Wetenschap 2007, 193. 
26 Bevacizumab (intraveneus) is de off label voor Ranibizumab( intra-oculaire injectie), Folia Pharmotherapeutica, 2007, nr 
34, 106-107. 
27  J. LISMAN, M. WEDA ( eds), Study on off-label use of medicinal products in the European Union, 2017, 50, 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/2017_02_28_final_study_report_on_off-label_use_.pdf 
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2 REGISTRATIEPROCEDURE TOT VERGUNNING 
 

2.1 Aanvraag handelsvergunning 
 
Off-label gebruik van geneesmiddelen vloeit voort uit het gegeven dat beslissingen ten aanzien van 
toelating van medicatie op een ander niveau genomen worden dan de beslissing over de toepassing 
ervan. Het eerste gebeurt via de overheidsinstantie die instaat voor de handelsvergunning, het 
laatste speelt zich af in de relatie arts-patiënt. 
 
Via een vergunning wil men de volksgezondheid beschermen en de garantie bieden dat de 
geneesmiddelen veilig en werkzaam zijn in de aangegeven indicaties van de bijsluiter. In de EU is een 
vergunning geldig voor 5 jaar.28 Hierna kan een vernieuwing komen op basis van herevaluatie  van de  
afweging tussen de risico’s en de voordelen van het geneesmiddel.  Na de verlenging is het voor 
onbeperkt tijd geldig, tenzij op gerechtvaardigde gronden in verband met geneesmiddelenbewaking 
besloten wordt de VHB (vergunning voor het in handel brengen) éénmalig voor nogmaals 5 jaar te 
verlengen (afweging tussen de risico’s en de voordelen van het geneesmiddel).29  
 
Vooraleer een geneesmiddel erkend wordt, gaan er vaak jaren overheen. Niet alleen de 
onderzoeksfase voor de ontwikkeling van een nieuw medicament alsook het aantonen van de 
veiligheid en werkzaamheid en de aanvraag zelf tot een vergunning nemen veel tijd in beslag. In regel 
moet ieder geneesmiddel voor het op de markt wordt gebracht in bezit zijn van een vergunning 
(afgekort VHB).30 Als patiënt moet men er namelijk op kunnen vertrouwen dat een geneesmiddel 
volkomen veilig en efficiënt is. Hiervoor maakt de fabrikant gebruik van een nationale 
aanvraagprocedure 31 ofwel  via een centrale, gedecentraliseerde, of een wederzijdse procedure.32  
Theoretisch kan iedere derde partij zoals universitaire onderzoekers, publieke instellingen, 
patiëntenverenigingen een VHB aanvragen. In de praktijk is dit niet haalbaar, alleen al door het feit 
dat o.a. het productieproces moet worden beschreven. 

De fabrikant is niet verplicht alle mogelijke indicaties van een geneesmiddel in zijn aanvraag op te 
nemen. Afzien van een registratie voor een bepaalde indicatie kan omwille van bedrijfseconomische 
redenen, zoals een kleine markt voor een zeldzame indicatie versus dure investering voor klinisch 
onderzoek. Ook kan productaansprakelijkheid een reden zijn.33 Als een medicament niet is 
geregistreerd voor risicovolle patiëntengroepen, kan de registratiehouder ook niet aangesproken 
worden bij bijwerkingen.34 Voor kinderen zijn bovendien de onderzoekskosten hoog omdat kinderen 

                                                           
 
 
28 Art. 14(1) Verordening (EG) Nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van 
communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau,Pb.L. 30 april 2004, 136 en art. 24(1)  
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, Pb.L. 28 november 2001, 67. 
29 F. GOSSELINCKX, “ Geneesmiddelenregistratie en geneesmiddelenbewaking als instrumenten van bescherming van de 
Volksgezondheid” in X, Het geneesmiddel juridisch bekeken, Gent, Mys&Breesch, 1998,73-89; I.VRANCKEN, “Juridische 
aspecten van het off-label voorschrijven van geneesmiddelen”, T. Gez., nr 3, 2015, 197.   
30 Art 3 richtlijn 2001/83/EG. 
31 Art 6§ 1 ter Wet van 25 maart 1964, BS 17 april 1964,hierna Geneesmiddelenwet; KB 14 december 2006 betreffende 

geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik , BS 22 december 2006; KB 25 april 2014 betreffende 

geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik , BS 12 juni 2006.  
32 Verordening  (EG) Nr. 726/2004/EG en Richtlijn 2009/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, Pb.L. 30 juni 2009, 168. 
33 J. LISMAN, Voorbij goed en kwaad, Pharmaceutisch Weekblad 2004, 895-899. 
34 Y. A. HEKSTER, J. A. LISMAN, G. M HEIJMENBERG.,P. P. KOOPMANS, J. W. A. LOENHOUT, “Het voorschrijven en afleveren van 
geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicatie”. Geneesmiddelenbulletin 2000, 139-147.  
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meestal nog een lang leven voor de boeg hebben en in dergelijke gevallen de bijwerkingen op lange 
termijn dienen onderzocht te worden.35 

 

2.1.1 De nationale procedure 
 

2.1.1.1 België 
 
Deze werkwijze zal minder gebruikt worden gezien een vergunning bekomen via deze procedure 
enkel geldig is op Belgisch grondgebied In België wordt de aanvraag tot registratie gericht aan het 
FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).  
Inhoudelijk bevat het dossier ingediend door de fabrikant o.a. de resultaten van de verrichte studies. 
Het FAGG maakt een beoordelingsrapport op waarna vervolgens de Minister van Volksgezondheid de 
vergunning zal toekennen of weigeren.36 Het nadeel hiervan is dat indien men het product in 
verschillende lidstaten op de markt brengen zal men dus telkens op dat grondgebied een aanvraag 
moeten indienen. 
 

2.1.1.2 Nederland 
 
Bij de beoordeling van een registratie-aanvraag maakt het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (hierna afgekort CBG) een afweging tussen farmaceutische kwaliteit van 
grondstoffen en eindproduct, werkzaamheid en veiligheid. Hiertoe beoordeelt het CBG de 
geneesmiddelen op basis van criteria die in de Geneesmiddelenwet staan.  
Ook stelt het CBG de eventuele voorwaarden vast voor toelating op de Nederlandse markt.37 
 

2.1.1.3 Verenigde Staten 
 
FOOD & DRUG ADMINISTRATION 
 
De FDA meer bepaalt FDA's Center for Drug Evaluation and Research (CDER) beslist over toelating 
van geneesmiddelen in de Verenigde Staten.38 De producent die klinische proeven wil opstarten 
zowel voor een nieuw geneesmiddel als voor een nieuwe indicatie van een reeds goedgekeurd 
geneesmiddel vult een Investigational New Drug (hierna IND) aanvraag in.39 Na afloop van deze 
testen vraagt men een New Drug Application (NDA) 40 aan waarna de FDA een goedkeuring of 
weigering zal verlenen voor een marktvergunning. Om een nieukwe indicatie goed te keuren van een 

                                                           
35 Y.A. VAN DUIVENBODEN, Geneesmiddelen voor kinderen in: Signalering Ehtiek en Gezondheid. Rapportage van de 
Gezondheidsraad uit 2003, 75, https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0308grrvz.pdf 
36 KB 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik , BS 22 december 2006.   
37 https://www.onderzoekenpraktijk.nl/wet__en_regelgeving/registratieautoriteiten 
38 The United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act is a set of laws passed by Congress in 1938 giving authority to 
the FDA to oversee the safety of food, drugs, and cosmetics. The Federal Food,Drug and Cosmetic Act is opgenomen in U.S. 
Code, titel 21, hoofdstuk 9. Regelgeving van de FDA behoort ook tot de federale wetgeving, maar maken geen deel uit van 
de FD&C act. Hun vindplaats betreft titel 21 van de Code of Federal Regulations (CFR). De FDA is ook verantwoordelijk voor 
de toelating van  klinische proeven op mensen, het goedkeuren van de productinformatie en bijsluiter van een 
geneesmiddelen alsook het sanctioneren van farmaceutische firma’s wanneer ze ongehoord promotie maken ( incl deze 
van off-label): P.M. ROSOFF en D. L. COLEMAN, The case for legal regulation of physicians’ off-label prescribing, Notre Dame 
Law Review 2011, vol 82, 661. 
39 “A study that uses a "new" aspect of the drug's use (i.e. different indication, dose, population, etc.) usually requires the 
filing of an Investigational New Drug Application.  An IND application is a request for authorization to administer an 
investigational drug or biologic to humans or a marketed drug in a new indication and/or patient “population uit 
https://tracs.unc.edu/index.php/services/regulatory/ind-and-ide-application- support/investigational-new-drugs 
40http://www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapproved/approvalapplications/new
drugapplicationnda/default.htm. 

https://www.onderzoekenpraktijk.nl/wet__en_regelgeving/registratieautoriteiten
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_safety
http://www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapproved/approvalapplications/newdrugapplicationnda/default.htm
http://www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapproved/approvalapplications/newdrugapplicationnda/default.htm
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reeds bestaand geneesmiddel vraagt men een supplemental new drug application (SNDA) aan, doch 
ook hier is er de vereiste van data van klinische studies. 
 
EXPEDITED PROGRAMS 
 
Er zijn verschillen in het toelatingsbeleid van geneesmiddelen in de Verenigde Staten in vergelijking 
met Europa. Geneesmiddelen die in Europa zijn goedgekeurd, zijn dit daarom nog niet in de VS en 
vice versa.41  
 
In totaal zijn er in de VS 4 expedited programs opgenomen in de wetgeving. De bedoeling is dat zodra 
een geneesmiddel onder een van deze programma’s kan worden toegelaten en men heeft 
aangetoond dat het meer voordelen dan risico’s zal opleveren, alles in werking wordt gesteld om 
sneller toegang te verkrijgen tot deze innovatieve geneesmiddelen.42 
 
Hieronder een kort overzicht van de Expedited Programs for Serious Conditions van de FDA43 

 Fast Track Breakthrough 
Therapy 

Accelerated Approval Priority Review 

Qualifying 
criteria 

A drug that is 
intended to treat 
a serious 
condition AND 
nonclinical or 
clinical data 
demonstrate the 
potential to 
address unmet 
medical need44 
OR • A drug that 
has been 
designated as a 
qualified 
infectious disease 
product 

A drug that is 
intended to 
treat a serious 
condition AND 
preliminary 
clinical 
evidence 
indicates that 
the drug may 
demonstrate 
substantial 
improvement 
on a clinically 
significant 
endpoint(s) 
over available 
therapies 

A drug that treats a 
serious condition 
AND generally 
provides a meaningful 
advantage over 
available therapies 
AND demonstrates an 
effect on a surrogate 
endpoint that is 
reasonably likely to 
predict clinical benefit 
or on a clinical 
endpoint that can be 
measured earlier than 
irreversible morbidity 
or mortality (IMM) 
that is reasonably 
likely to predict an 
effect on IMM or 
other clinical benefit 
(i.e., an intermediate 
clinical endpoint) 

• An application (original or 
efficacy supplement) for a 
drug that treats a serious 
condition AND, if approved, 
would provide a significant 
improvement in safety or 
effectiveness OR • Any 
supplement that proposes a 
labeling change pursuant to 
a report on a pediatric study 
under 505Ab OR • An 
application for a drug that 
has been designated as a 
qualified infectious disease 
productc OR • Any 
application or supplement 
for a drug submitted with a 
priority review voucherd 

Features • Actions to 
expedite 
development and 
review • Rolling 

• Intensive 
guidance on 
efficient drug 
development • 

Approval based on an 
effect on a surrogate 
endpoint or an 
intermediate clinical 

• Shorter clock for review of 
marketing application (6 
months compared with the 
10-month standard review) 

                                                           
41 http://www.onderzoekenpraktijk.nl/print/wet__en_regelgeving/registratieautoriteiten.   
42 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER) Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Guidance for Industry, Expedited Programs for Serious 
Conditions – Drugs and Biologics, 2014, 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM358301.pdf 
43 Ibid 
44 Unmet medical need: wanneer er geen therapeutisch afdoend alternatief bestaat voor een ernstige of levensbedreigende 
ziekte.   

 

http://www.onderzoekenpraktijk.nl/print/wet__en_regelgeving/registratieautoriteiten
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM358301.pdf
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review Organizational 
commitment • 
Rolling review 
• Other actions 
to expedite 
review 

endpoint that is 
reasonably likely to 
predict a drug’s 
clinical benefit 

Reference • Section 506(b) 
of the FD&C Act, 
as added by 
section 112 of the 
Food and Drug 
Administration 
Modernization 
Act of 1997 
(FDAMA) and 
amended by 
section 901 of the 
Food and Drug 
Administration 
Safety and 
Innovation Act of 
2012 (FDASIA) 

 

Section 506(a) 
of the FD&C 
Act, as added 
by section 902 
of FDASIA 

• 21 CFR part 314, 
subpart H • 21 CFR 
part 601, subpart E • 
Section 506(c) of the 
FD&C Act, as 
amended by section 
901 of FDASIA 

Prescription Drug User Fee 
Act of 1992 

 

2.1.2 De gedecentraliseerde procedure/ wederzijdse procedure 
 
Als men terzelfdertijd een geneesmiddel in verschillende lidstaten in de handel wil brengen kan het 
farmaceutisch bedrijf een gedecentraliseerde weg volgen. Er is hierbij nog geen VHB toegekend in 
een lidstaat.45 Is dit wel reeds het geval dan heeft men de mogelijkheid om via wederzijdse erkenning 
een aanvraag in te dienen. In beide gevallen zijn er zoveel VHB’s als er aangevraagde lidstaten zijn. 
 

2.1.3 Centrale procedure 
 
Deze procedure werd uitgewerkt via Verordening 2309/93/EEG en intussen vervangen door 
Verordening 726/2004/EG. Het verschil met de vorige communautaire procedures is dat er slechts 
één VHB wordt toegekend die geldig is voor de gehele EU. Een rechtstreekse aanvraag bij het 
European Medicines Agency (EMA) volstaat om toegang te krijgen tot iedere lidstaat van de EU. 
Nadeel is de hoge kostprijs.46 De commissie van het EMA kan slechts, van het advies van het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) dat de aanvraag onderzoekt, afwijken bij een 
gekwalificeerde meerderheid.47  
 
Ook bij de gedecentraliseerde procedure is weigeren van het advies door de referentielidstaat 
(lidstaat waar al een VHB bestaat) door de betrokken lidstaat niet zo eenvoudig. Deze kan slechts 

                                                           
45 Procedure via Richtlijn 2001/83/EG , reeds omgezet in Belgisch recht art 20-32 van KB 14 december 2006. 
46 Verordening (EG) Nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 1995 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor 
de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald, Pb.L. 15 februari 1995, 35. 
47 Art 10 Verordening nr 726/2004/EG; Besluit van de Raad 1999/468/EG, 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden Pb.L. 17 juli 1999, 23. 
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weigeren indien men op voldoende wijze kan motiveren dat er potentieel risico is voor de 
volksgezondheid.48  
 
Kenmerken waarmee de bevoegde autoriteiten rekening mee houden voor de toekenning zijn in 
hoofdorde gericht op wetenschappelijke elementen zoals resultaten inzake toxicologie, farmacologie 
en klinische studies, wetenschappelijke verschenen literatuur.49 Een samenvatting van de klinische 
studies wordt door EMA trouwens onder de vorm van een European Public Assessment Report 
publiek gemaakt. Verordening (EU) nr. 536/2014, van toepassing uiterlijk oktober 2018, verplicht de 
onderzoekers om onderzoeksgegevens en de samenvatting met onderzoeksresultaten publiek 
toegankelijk te maken.50 Deze verordening verplicht ook registratiehouders om het volledige 
klinische studierapport openbaar te maken zodra een beslissing over marktautorisatie is genomen, of 
het verzoek tot marktautorisatie wordt teruggetrokken. Opdrachtgevers die niet voldoen aan deze 
regels kunnen een boete verwachten.  
 

2.1.4 Verkorte procedure 
 
Een aantal geneesmiddelen krijgen toelating om via een verkorte procedure een aanvraag in te 
dienen. Grote voordeel is dat de fabrikant niet al zijn wetenschappelijk bevonden resultaten moet 
meedelen, doch het volstaat om te refereren naar reeds bestaande data. Het is van belang dat de 
fabrikant kan aantonen dat het gaat om een generisch geneesmiddel.51 52 De aanvrager kan pas 
gebruik maken van de verkorte procedure indien het referentiegeneesmiddel reeds 8 jaar een VHB 
heeft. Gezien deze laatste over een marktexclusiviteit beschikt gedurende 10 jaar moet men effectief 
zolang wachten om het generisch middel op de markt te brengen. Verder wordt deze procedure ook 
toegepast bij biosimulars.53Deze middelen lijken op het referentiemiddel waarnaar verwezen zijn 
maar omwille dat zij tot stand komen door een ingewikkeld productieproces via levende 
organismen.54  Ook staat deze weg open voor een combinatiegeneesmiddel of indien er reeds 
minumum 10 jaar een aanvaarde praktijk ( te bewijzen door wetenschappelijke literatuur) bestaat 
m.b.t. de actieve substanties in het medicament. 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Art 29 Richtlijn 2001/83/EG; art 27 KB 14 december 2006. 
49 http://www.fagg-afmps.be/nl/public_information/medicament_autorise. 
50 http://www.ccmo.nl/nl/europese-verordening en https://www.geneesmiddelendebat.nl/nieuws/eu-verordening-
geneesmiddelen-onderzoek-5362014h/; European Clinical Trial Regulation vervangt de richtlijn 2001/20/EC Goede Klinische 
Praktijken en heeft als doel het vereenvoudigen en versnellen van klinisch geneesmiddelenonderzoek in de Europese Unie, 
zodat meer patiënten eerder kunnen profiteren van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. 
51 “Een generisch geneesmiddel is een geneesmiddel dat essentieel gelijkwaardig is aan het referentiegeneesmiddel. Dat 
betekent dat ze dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkza(a)m(e) bestandde(e)l(en) en dezelfde 
farmaceutische vorm hebben.  is). Het  wordt vergund op basis van een “verkort” dossier: kwaliteitgegevens, verwijzing naar 
de resultaten van de bovengenoemde studies uitgevoerd op het origineel geneesmiddel” uit  https://www.fagg-

afmps.be/nl/public_information/medicament_generique;  R.S. STAFFORD. Regulating Off-Label Drug Use – Rethinking the 

Role of the FDA. New England Journal of Medicine 2008, 1427–1429. 
52 HvJ C-74/03, Smithkline Beecham v. Lægemiddelstyrelsen, Jur. 2005, I, 260, 34. 
53 Biosimulars zijn soortgelijk aan het referentiegeneesmiddel doch niet identiek . Twee onafhankelijk ontwikkelde 
productieprocessen voor eenzelfde biologisch geneesmiddel kunnen dus leiden tot gelijkwaardige, maar nooit tot identieke 
geneesmiddelen, https://www.fagg-
afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/procedures_vhb/Registratie_procedures/Biosimilars. 
54 A. VIJVERMAN , M. DILLEN, “Geneesmiddelen”, in  T. VANSWEEVELT en F.DEWALLENS (eds), , Handboek Gezondheidsrecht 
Volume I, Intersentia , 2014, 928. 

 

http://www.fagg-afmps.be/nl/public_information/medicament_autorise
http://www.ccmo.nl/nl/europese-verordening
https://www.fagg-afmps.be/nl/public_information/medicament_generique
https://www.fagg-afmps.be/nl/public_information/medicament_generique
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2.2 Uitbreiding VHB 
 

2.2.1 Aansprakelijkheid indijken 
 
Sommige geneesmiddelen worden heel vaak off-label voorgeschreven. Firma’s proberen door niet-
registratie van bepaalde kwetsbare patiëntengroepen of innovatieve indicaties hun aansprakelijkheid 
te beperken.55 Men acht de productaansprakelijkheid te groot gezien de meeste bijwerkingen van 
een geneesmiddel meestal pas na 3 jaar vanaf het op de markt is gebracht aan de oppervlakte 
komen.56 Als men het aansprakelijkheidsrisico van de arts wilt indijken, is het van belang dat 
farmaceutische bedrijven een inspanning leveren om de bijkomende indicatie ook te vergunnen.  

Een arts die hun geneesmiddel wil gebruiken voor die bepaalde patiëntengroep of indicatie is dus 
vaak verplicht off-label voor te schrijven. In principe wentelt men de aansprakelijkheid op deze 
manier af tot de arts. Om zowel deze aansprakelijkheid als het gezondheidsrisico voor de patiënt zo 
laag mogelijk te houden, is onderzoek en registratie primordiaal. 

2.2.2 Niet populair 
 
Niet eenvoudig omwille van de verplichting tot bijkomende dure investeringen in klinisch onderzoek 
die tijdrovend zijn.57 Bovendien wordt vaak het geneesmiddel al off-label gebruikt en genereren de 
firma’s sowieso al inkomsten hieruit, bijgevolg is er geen directe stimulans om hun VHB uit te 
breiden. Men moet op voorhand al zeker zijn dat dit op grote schaal extra inkomsten zal opleveren 
en er dus een return-on-investment is zolang het patent loopt. Een uitbreiding inzake zeldzame 
indicatie, of voor beperkte afzetmarkt is dus niet vaak aan de orde. Voor geneesmiddelen waarbij het 
patent is verlopen is er sowieso geen stimulans meer gezien de concurrentie van generieke 
producten. Soms heeft dezelfde fabrikant ondertussen zelfs al een ander vergund geneesmiddel op 
de markt voor deze indicatie. 

2.2.3 Stimuleringsmaatregelen 
 
Om alsnog fabrikanten over de streep te trekken, heeft art 10(1) van de Geneesmiddelenrichtlijn de 
mogelijkheid geschept, bij de vergunning van een nieuwe indicatie, om een jaar extra 
marktbescherming te bieden.58 Voor de oudere geneesmiddelen is dit jaar extra marktbescherming 
na de VHB te kort om de investering in het onderzoek naar een nieuwe indicatie te kunnen 
terugwinnen, zeker indien het gaat om een nieuwe indicatie voor een beperkte doelgroep zoals 
kinderen of patiënten met zeldzame ziekten. Een langere duur van de marktbescherming zou niet 

                                                           
55 “The Pediatric Research Equity Act (PREA) requires drug companies to study their products in children under certain 

circumstances. When pediatric studies are required, they must be conducted with the same drug and for the same use for 
which they were approved in adults”, https://blogs.fda.gov/fdavoice/index.php/2013/08/fda-takes-step-to-encourage-
pediatric-drug-studies/. 
56 M.R. KUIJPERS, Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering,  21 september 2010 
rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 6 
,http://www.farmaactueel.nl/beleidsstukken/OffLabel.pdf. 
57 244 extensions of indications for 127 products were granted by the EMA between 2004 and 2011 and only eight 
extensions of market exclusivity were approved, while six applications were rejected between 2008 and 2012: Z. FRIAS 
(EMA), Data exclusivity, market protection and paediatric rewards, Workshop for Micro, Small and Medium Sized 
Enterprises, 2013, www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/05/ WC500143122.pdf 
58 Richtlijn 2001/83/EG. 
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gezond zijn omdat vergunninghouders daardoor generieken van de markt kunnen weghouden door 
telkens een uitbreiding of een variatie van de VHB aan te vragen.59  

In 2012 werd door De Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, 
afgekort ZonMw, het rapport ‘Stimulering van Drug Rediscovery: Naar een handelsvergunning voor 
nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen’ gepubliceerd. Hierin wordt exact beschreven 
wat de problemen zijn en welke oplossingen hiervoor aangedragen kunnen worden.60  

In december 2016 heeft men in de VS de Cures Act gestemd. De bedoeling is dat voor nieuwe 
indicaties van reeds goedgekeurde geneesmiddelen i.p.v. steunend op klinisch onderzoek men ook 
real-world data, zoals bestaande elektronische gezondheidsdata, retroactieve observatie studies, kan 
gebruiken om de veiligheid en werkzaamheid aan te tonen. Dit is een overwinning voor de 
farmaceutische industrie. Hopelijk zullen hierdoor de tot op heden off-label indicaties sneller 
initiatief worden genomen of deze indicaties officieel te laten goedkeuren door de FDA.61 FDA-
commissaris, Robert Califf, heeft naar voren gebracht dat deze realdata gelden als een aanvulling op 
bestaande procedures. Zo zal om een nieuw geneesmiddel toe te laten op de markt nog steeds 
klinische studies opgezet moeten worden.62 

2.3 Voorwaardelijke VHB 
 

Een voorwaardelijke handelsvergunning wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden verleend. 
Deze handelsvergunning is bedoeld voor geneesmiddelen met een grote medische noodzaak 
waarvoor nog geen volledig dossier kan worden samengesteld. De handelsvergunning wordt alvast 
verleend en aanvullend onderzoek wordt na de toelating verricht. De aanvrager dient aan te tonen 
dat hij om objectieve en controleerbare redenen geen volledige gegevens over de werkzaamheid en 
veiligheid van het geneesmiddel kan verschaffen.63 Vaak zal er een PASS-64 of een PAES 65  als uit te 
voeren taak aan de voorwaardelijke handelsvergunning gekoppeld worden. In het geval van de 
voorwaardelijke handelsvergunning lijkt de Europese wetgever de bewijslast voor veiligheid van het 
geneesmiddel na de verlening van de handelsvergunning terug te willen leggen bij de houder van de 
handelsvergunning. Dit is opvallend, omdat in de uitspraken Anorectics 66 en Anorectics II 67 het Hof 
van Justitie nu juist had bepaald dat de bewijslast voor een beslissing als schorsing of intrekking van 

de handelsvergunning omdat het geneesmiddel niet veilig zou zijn, op de bevoegde autoriteit rustte. 

 

 

 

                                                           
59 C. VANNIEUWENHUYSEN, G.P. SLEGERS ( eds),  Pistes voor een beter omkaderd off-label gebruik van geneesmiddelen, 
rapport 252As, FKCE, 2015, 19,  https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_252A_off-
label_gebruik_Geneesmiddelen_Synthese.pdf 
60 J. LANGEDIJK, J. LISMAN (eds), Stimulering van Drug Rediscovery.Naar een handelsvergunning voor nieuwe toepassingen 
van bestaande geneesmiddelen, 16 januari 2012, 
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Stimulering_DR_WEB__2_.pdf. 
61 21 U.S.C. § 355f, https://www.law.cornell.edu/uscode 
62 https://www.healthlawpolicymatters.com/2016/12/19/21st-century-cures-act-requires-fda-to-expand-the-role-of-rwe/ 
63 Artikel 22 Richtlijn 2001/83/EG. 
64 Post Authorisation Safety Study.   
65 Post Authorisation Efficacy Study. 
66 JGR, 2003/13. 
67 JGR,2003/32 . 

 
 

http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Stimulering_DR_WEB__2_.pdf
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2.4 Intrekking VHB 
 
De EMA of de nationale autoriteit die de handelsvergunning verleend heeft kan een 
handelsvergunning schorsen, wijzigen, of intrekken ‘indien het geneesmiddel ”schadelijk” is.68  
Het lijkt erop dat de verruiming van de definitie van bijwerking sinds 2012 tot bijwerkingen bij ieder 
gebruik m.n. ook gebruik buiten de voorwaarden van de vergunning dus off-label zelfs verkeerd 
gebruik en misbruik, de autoriteiten extra mogelijkheden tot schorsing of intrekking van de 
handelsvergunning biedt.69  

 

In feite zijn vele recente intrekkingen van handelsvergunningen van geneesmiddelen veroorzaakt 
door verkeerd gebruik (off-label) van het geneesmiddel. Als alle voorschrijvers van ®Vioxx zich aan de 
voorwaarden van de handelsvergunning hadden gehouden, hadden de cardiovasculaire complicaties 
zich niet voorgedaan. Het verhoogde risico op cardiovasculaire bijwerkingen van Rofecoxib 
(bestanddeel medicament) is uitsluitend geconstateerd bij gebruik langer dan 180 dagen. Vioxx was 
in de EU niet goedgekeurd voor chronisch gebruik.70 

 

2.5 Officiële productinformatie 
 

2.5.1 België 
 
De succesvolle registratie is tweeledig: een handelsvergunning, die de mogelijkheid geeft om het 
geneesmiddel op de markt te brengen, en een goedgekeurd document waarin de officiële 
productinformatie is vastgesteld. De officiële productinformatie bestaat uit de tekst van de 
patiëntenbijsluiter en de SKP.71 De SKP/SmPC is bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars en geeft 
een gedetailleerde omschrijving weer van de toepassingen waarvoor het geneesmiddel is 
goedgekeurd. Meer bepaald: de therapeutische indicatie, contra-indicaties en waarschuwingen, de 
patiëntencategorie.72 Naast de SKP wordt ook de patiëntenbijsluiter goedgekeurd. De 
patiëntenbijsluiter dient (in VS-package insert genaamd) overeen te komen met de SKP. De 
verplichte vermeldingen in de bijsluiter en op de verpakking staat neergeschreven in art 7 en 53-55 
KB 14 december 2006. 

Bij het off-label voorschrijven zal de arts de contra-indicaties en waarschuwingen in de SKP mee 
moeten opnemen in zijn beoordeling in de afweging van de voordelen t.o.v. van deze risico’s. 

2.5.2 VS 
 
In de VS heeft de FDA  op 24 januari 2006 een aantal wijzigingen doorgevoerd betreffende labeling 
van geneesmiddelen. Deze aanpassingen werden vaak omschreven als Physician Labeling Rule, 
vanwege het feit dat de wijzingen voornamelijk meer informatie beschikbaar stellen aan artsen en 
andere gezondheidsbeoefenaars. 

Labeling bestaat uit 3 secties: Highlights (of Prescribing Information), Table of Contents en Full 
Prescribing Information (FPI). Highlights bevatten de belangrijkste punten van de FPI i.v.m. de nodige 

                                                           
68 art 116 richtlijn  2010/84/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, Pb.L.  31 december 2010, 74; H. LATER-NIJLAND, J.LISMAN,M.H.SCHUTJENS; Nieuwe 
Europese wetgeving over geneesmiddelenbewaking. Wat verandert er eigenlijk voor de betrokkenen?, JGRplus, 2012, 79. 
69 Overweging (5) Richtlijn 2010/84/EU tot wijziging definitie van het begrip bijwerking. 
70 H. LATER-NIJLAND,J. LISMAN, M.H. SCHUTJENS, “Nieuwe Europese wetgeving over geneesmiddelenbewaking. Wat verandert 
er eigenlijk voor de betrokkenen?”, JGRplus 2012, 97. 
71 Afkorting van Samenvatting Kenmerken Product. In het Engels Summary of Product Characteristics. 
72 J.A. LISMAN, J.R.A.  SCHOONDERBEEK en G. KLINK, “Off-label gebruik van geneesmiddelen: voorwaarden en 
aansprakelijkheid”, TvGR 2008, 244. 
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informatie te gebruiken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. FPI bevat alle gedetailleerde info 
rondom de veiligheid en werkzaamheid . Zo is er de verplichting bij het bestaan van klinische studies 
deze op te nemen.73 Wanneer nieuwe informatie ontstaat waarbij blijkt dat de huidige labeling niet 
meer accuraat is, moet deze aangepast worden.74 Zo kan de FDA ook eisen dat voor ernstige 
bijwerkingen een black box warning wordt opgenomen op de productverpakking en de bijsluiter. 
Doch ook voor off-label gebruik van dergelijke medicatie wordt deze waarschuwing vaak door de arts 
genegeerd.75 

Bovendien kunnen sommige Staten bijkomende eisen stellen aan labeling. Dit werd duidelijk in de 
zaak Wyeth v. Levine.76 In deze zaak had een vrouw gezondheidsschade opgelopen door een 
geneesmiddel waarbij labeling volkomen volgens de regels van de FDA was, doch niet volgens de 
bijkomende waarschuwingsregels van de Staat. De producent bracht in dat bij conflict tussen 
federale- en statenwetgeving, het eerste primeerde. De rechtbank oordeelde dat in bepaalde 
gevallen de statenwetgeving toch kon domineren indien deze wijzigingen instaan om de veiligheid 
van geneesmiddelen te verhogen.  

De bedoeling van de producent is te informeren om zodoende hun aansprakelijkheid te beperken. 
Het mag duidelijk wezen dat dergelijke informatie niet opgesteld is om de medische zorgstandaard te 
bepalen.77  

2.6 Geneesmiddelen niet geregistreerd en toch wettelijk toegestaan 
 

2.6.1 België 
 
Europa heeft via de Richtlijn 2001/83/EG (geneesmiddelenrichtlijn) en Verordening 726/2004/EG de 
mogelijkheid geschapen om in bepaalde gevallen de lidstaten toe te laten geneesmiddelen te 
gebruiken zonder VHB.78  

2.6.1.1 Richtlijn 2001/83/EG 
 
Magistrale bereidingen door apotheek art 3(1) en (2) van Richtlijn 2001/83/EG: Omgezet in België art 
6 quater §3,1° Geneesmiddelenwet 79: In Nederland art 40 lid 3 van de Geneesmiddelenwet.80 
 
Geneesmiddelen in goedgekeurde clinical trials art 3(3) van Richtlijn 2001/83/EG: Omgezet in België 
art 6 quater §3,3° Geneesmiddelenwet. 

 

                                                           
73 21 C.F.R. § 201.56(d), https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm? 
74 21 C.F.R.§ 201.56(a)(2);. U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration ,Guidancy for 
industry, Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products,Implementing the PLR Content and Format 
Requirements, 2013 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM075082.pdf. 
75 P.P GLEASON, C. HEATON  (et a), “Telithromycin: The perils of hasty adoption and persistence of off-label prescribing”, J 
Man Care Pharm 2007, 420-425. 
76 Wyeth v. Levine, 555 U.S. 555 (2009) is a United States Supreme Court case holding that Federal regulatory clearance of 
a medication does not shield the manufacturer from liability under state law. 
77 Morlino v. Medical Center of Ocean County, 706 A.2d 721 (N.J. 1998). 
78 C. VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS ( eds), rapport 252As, Pistes voor een beter omkaderd off-label gebruik van 
geneesmiddelen, FKCE, 2015,14.,https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_252A_off-
label_gebruik_Geneesmiddelen_Synthese.pdf 
79 artikel 6 quater van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, zoals gewijzigd door de wet van 1 mei 2006. Wet 
van 1 mei 2006 houdende herziening van de farmaceutische wetgeving, BS 16 mei 2006. In art. 11 een wijziging van art. 6 
quater, §1, 2° en 3° van de Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964, BS 17 april 1964. 
80 Wet van 8 februari 2007 tot vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet, Stb. 2007, 93. 

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM075082.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Supreme_Court
https://en.wikipedia.org/wiki/Medication
http://www.allewetten.nl/content/sb/07/093.pdf
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Gebruik van geneesmiddelen in situaties van medische noodzaak, waaronder behoren: 
 

Speciale behoefte art 5(1) van Richtlijn 2001/83/EG: Doelende op de therapeutische vrijheid 
van de arts en onder zijn verantwoordelijkheid. 

In België omgezet via art. 6 quater, §1, 1° Geneesmiddelenwet: In afwijking van de 
bepalingen van artikel 6, § 1 [en onder voorbehoud van de beschikkingen van artikelen 7, 8 en 
8bis] kunnen geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor geen  VHB of registratie werd 
verleend of die niet in de handel gebracht zijn in België in de hierna volgende gevallen ter 
beschikking worden gesteld van patiënten : 1°) Teneinde te voorzien in speciale behoeften en 
wanneer de patiënt niet adequaat kan behandeld worden met geneesmiddelen die vergund 
en beschikbaar zijn in België, kan de Koning één of meerdere vereisten van deze wet buiten 
toepassing verklaren op geneesmiddelen voor menselijk gebruik die worden geleverd naar 
aanleiding van een bonafide bestelling op initiatief van een voorschrijver. Deze 
geneesmiddelen worden bereid volgens zijn/haar specificaties op basis van een schriftelijk 
verzoek voor een groep patiënten of op basis van een voorschrift voor een welbepaalde 
patiënt. Ze zijn bestemd voor gebruik door patiënten die onder diens rechtstreekse, 
persoonlijke verantwoordelijkheid vallen. De Koning bepaalt daartoe de voorwaarden en 
regels. 

Noodsituaties: art 5(2) en (3) Richtlijn 2001/83/EG geven volgende noodsituaties aan:” indien het 
gebruik ervan door een bevoegde autoriteit wordt aanbevolen of verlangd om de vermeende 
of geconstateerde verspreiding van ziekteverwekkers, gifstoffen, chemische agentia of 
nucleaire straling die schade kunnen veroorzaken, tegen te gaan”. In onze wetgeving terug te 
vinden onder art 6quater, §1, 5° Geneesmiddelenwet. 

2.6.1.2 Verordening 726/2004EG 
 
Artikel 83 van de Verordening 726/2004EG laat de lidstaten de mogelijkheid om off-label 
geneesmiddelen te gebruiken in schrijnende gevallen waar geen andere behandeling voorhanden is, 
m.n. wanneer de ziekte kan niet op een bevredigende wijze met een goedgekeurd geneesmiddel 
worden behandeld zoals bij chronische ziekte, levensbedreigende ziekte, of een ziekte die de 
gezondheid sterk ondermijnt.81 De verdere uitwerking ervan wordt aan de lidstaten zelf  
overgelaten.82 

 
Compassionate use: gebruik in schrijnende gevallen 
Bij patiënten met een chronische ziekte, of indien er sprake is van levensbedreigende 
situatie en waarbij de ziekte niet op een bevredigende wijze kan behandeld worden met 
een reeds vergund geneesmiddelen is het de arts toegelaten om een in België nog niet 
vergund nieuw geneesmiddel voor te schrijven mits er wel reeds een aanvraag voor een 
VHB is ingediend, of er minstens klinische proeven lopende zijn. De bedoeling is 
uiteindelijk dat het geneesmiddel wel wordt geregistreerd. 
 

                                                           
81  A. VIJVERMAN en M. DILLEN , “Geneesmiddelen”, in T.VANSWEEVELT en F.DEWALLENS (eds),Handboek Gezondheidsrecht, 
Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, 932. 
82http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC5000040
75.pdf ;België: art 6 quater, §1, 2° Geneesmiddelenwet. Uitvoering verloopt via  KB 14 december 2006, gewijzigd door KB 
25 april 2014. 

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004075.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004075.pdf
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Art 106 en 107 van het KB van 2006 schrijven een aantal te volgen procedures voor. 
Indien een farmaceutische firma zijn/haar product ter beschikking wenst te stellen 
hiervan dient deze aan Minister van Volksgezondheid of aan het FAGG (Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) een aanvraag te richten, 
vergezeld van een advies van en ethisch comité (met volledige erkenning). Uit dit advies 
moet naar voren komen dat het middel voldoet om in aanmerking te komen voor 
schrijnende gevallen en behartigt verder ook de controle of er de nodige documenten 
aanwezig zijn inzake informeren van de patiënt en toestemming. Een firma zal dit niet uit 
eigen initiatief doen; Hieraan vooraf volgt dat de behandelde arts zich tot de firma richt 
met een schriftelijke aanvraag per patiënt. Hier heerst een grote verantwoordelijkheid 
van de arts gezien deze in de aanvraag zich persoonlijk verantwoordelijk stelt voor het 
gebruik van een (nog) niet vergund geneesmiddel.83  

 

2.6.2 Nederland 
 

2.6.2.1 Richtlijn 2001/83/EG 
 
In Nederland is artikel 5 lid 1 van de Richtlijn 2001/83/EG  omgezet in de nationale 
geneesmiddelenwet via art 40 inzake toegestane geneesmiddelen zonder vergunning op de markt 
waaronder magistrale bereidingen, geneesmiddelen bij onderzoek, etc. waarbij nadere uitwerking via 
ministeriële regeling.84 Na toestemming van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) kan een arts 
voor de individuele patiënt een geneesmiddel bestellen dat nog niet op de markt is, dit noemt men 
“leveren op artsenverklaring”.85 
 
 De voorwaarden die aan deze uitzondering gekleefd worden zijn als volgt:  
1) een arts is van mening dat de behandeling van de patiënt niet mogelijk is met de in Nederland 
beschikbare, geregistreerde geneesmiddelen 
2) de farmaceutische firma moet een verzoek indienen bij de IGZ voor toestemming voor het 
afleveren of ter hand stellen van het niet-geregistreerde middel 
3) de firma alsook is verplicht een administratie bij te houden met daarin de afgeleverde aantallen 
van het geneesmiddel, naam van de arts, het aantal patiënten en eventueel geconstateerde 
bijwerkingen 
               

2.6.2.2 Verordening (EG) Nr. 726/2004  
 
Op nationaal niveau zijn de wettelijke voorwaarden geïmplementeerd in de Geneesmiddelenwet in 
artikel 40 lid 3 (f) en de Ministeriële Regeling artikel 3.18: “Goedkeuring kan in de gevallen van een 
ernstige aandoening waarvoor geen alternatief geneesmiddel op de markt is en het nog niet 
geregistreerde geneesmiddel in de toekomst een handelsvergunning zal worden verleend of indien 
data van klinische studies veelbelovend zijn.” Als er dus geen aanvraag is ingediend voor de 
registratie van een geneesmiddel en er geen klinische studies lopen met de gewilde werkzame stof 
bij de ziekte van de patiënt die een beroep wilt doen op deze regeling, is er (nog) niet aan de 
voorwaarde voor verstrekking voldaan.86 De bevoegdheid van het goedkeuren van een 
compassionate use programma valt onder de bevoegdheid van het College ter Boordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). Voor het uitvoeren van een compassionate use programma dient door het 

                                                           
83 zie voetnoot 8. 
84  art 3.17 van de  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 juni 2007, nr. GMT/MVG. 
2780607, houdende uitvoering van bepalingen van de Geneesmiddelenwet (Regeling Geneesmiddelenwet), Stb. 2007, 227. 
85 S. VINK, “Geef uitbehandelde patiënten toegang tot”, Nefarma& 2013, nr 5, 7.   
86 Rb. Amsterdam 13 juli 2011, LJN BR1520, NJ 2011, 609, met noot van F.C.B. VAN WIJMEN. 
 

http://nj.jure.nl/
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farmaceutisch bedrijf een verzoek ingediend te worden bij het CBG. Hierin dient vermeld te worden 
hoe de cohort 87 van patiënten zal worden gedefinieerd en welke patiënten hieronder vallen.  Alsook 
zal de arts de informed consent moeten toepassen zowel m.b.t. geven van informatie als 
toestemming.88  
 
Via de weg van compassionate use kan een geneesmiddel beschikbaar gesteld worden voor 
patiënten na deelname aan het klinisch onderzoek of voor een aantal patiënten die niet deelnemen 
aan het klinisch onderzoek voor dat geneesmiddel, bijvoorbeeld patiënten die niet voldoen aan de 
voor het onderzoek gestelde criteria of patiënten die niet ingeloot zijn voor het onderzoek, maar 
waarvan de verwachting is dat zij baat kunnen hebben bij het geneesmiddel.89 Er bestaan 2 
verschillende versies afhankelijk of het een individuele verzoek voor een individuele patiënt betreft 
of een Cohort-georiënteerde programma : hier komen alle patiënten die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen in aanmerking.90 

 

2.6.3 VS 
 
EXPANDED ACCESS 
 

Ook in de VS bestaat er Compassionate Use toegang.91  
 
Net zoals in België moet de producent akkoord gaan om in te stappen in het programma, de FDA kan 
een bedrijf niet verplichten om het geneesmiddel ter beschikking te stellen. Wel is het zo dat in 
sommige gevallen de patiënt moet betalen hiervoor, in andere gevallen kan het bedrijf kiezen of het 
hiervoor kosten aanrekent aan de patiënt.92  

Algemene voorwaarden zijn voorzien zoals het bestaan van een zeldzame of levensbedreigende 
ziekte waarvoor er geen afdoende alternatieven bestaan voor de 3 soorten Compassionate Use.93 
Aanvragen kunnen gedaan worden via een IND, of een protocol indien er al een IND bestaat.94 
In de huidige regelgeving zijn er 3 soorten van compassionate use, waarbij de eerste 2 soorten geen 
aanwezigheid van een klinisch onderzoek behoeven: 

*deze voor individuele patiënten, inclusief spoedeisende toegang. Zo zal bij spoedeisende toegang, 
zowel de aanvraag als de toelating, telefonische of elektronisch gebeuren, zodat men geen tijd 
verliest voor het opstarten van de behandeling.95  De arts dient de aanvraag in en zorgt ook voor de 
begeleiding en opvolging van de patiënt.  

                                                           
87 een cohorte is een groep patiënten (naam van de ziekte, subgroep, eerdere behandelingen, enz.) die baat zouden hebben 
van een welbepaald innovatief geneesmiddel, https://www.cbg-meb.nl. 
88 N.C. VAN STEIJN ,L.T. LEUSINK  “Onderzoeksgeneesmiddelen en compassionate use”, JGRplus 2004, 8. 
89 K. VAN LESSEN-KLOEKE, J. LISMAN ,”Juridische haken en ogen met betrekking tot de toegang tot 
onderzoeksgeneesmiddelen na afloop van het onderzoek”, JGRplus 2012, 43. 
90 Ibid. 
91 Expanded access, sometimes called "compassionate use," is the use outside of a clinical trial of an investigational medical 
product (i.e., one that has not been approved by 

FDA),http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/default.htm 
92 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration, Charging for Investigational Drugs Under 
an IND — Questions and Answers, Guidance for Industry, 2016, 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM351264.pdf. 
93 21 C.F.R. §312.305, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm? .   
94 Via een Investigational New Drug ( IND) aanvraag wil een farmaceutisch bedrijf toestemming krijgen van de FDA om het 
geneesmiddel, dat nog niet vergund is, binnen te brengen in een andere staat voor klinisch onderzoek fase 1. Met het al 
dan niet toekennen van een IND wil de FDA vermijden dat mensen worden blootgesteld aan onredelijke risico’s. 
95 21C.F.R. § 312.310, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?. 
http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/ucm431774.htm. 

 
 
 

https://www.cbg-meb.nl/
http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/default.htm
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM351264.pdf
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*voor een bepaalde patiëntengroep.96 
 
*en deze voor uitgebreide grote groep. Voor deze laatste groep is het wel vereist dat men bezig is met het 
verkrijgen van een handelsvergunning en er moet een lopend of afgerond klinisch onderzoek bestaan.97 

 
In 21 C.F.R. §312.2(d) bepaalt de FDA uitdrukkelijk dat compassionate use niet moet gevolgd worden 
voor off-label gebruik. 
 

2.7 Geneesmiddelen geregistreerd voor andere indicatie en wettelijk toegestaan. 
 

2.7.1 België 
 

België is zelfs nog een stap verdergegaan dan de mogelijkheid van compassionate use in uitzichtloze 
situaties. Het voorziet in een soort van beperkt wettelijk off-label toestaan.98 

 
Medical Need Programs 99:  

 
Dit programma is niet opgenomen in de Europese Verordening doch art 6 quater§1, 3°. 
Geneesmiddelenwet laat een 2e gelijkaardig programma toe in die mate dat men dezelfde groep van 
patiënten beoogt als bij de Compassionate Use. Doch het grote verschil is dat men bij Medische 
noodprogramma’s wettelijk het gebruik toelaat van een reeds geregistreerd middel, doch voor een 
andere indicatie dan waarvoor het vergund is. De overheid moet hier vooraf wel toestemming voor 
verlenen. Zij kan dit doen als minstens een van de volgende bijkomende voorwaarden vervuld zijn: 
 

• Een aanvraag tot VHB voor deze indicatie is ingediend óf  

• De VHB voor de indicatie is verkregen, maar het product is niet commercieel beschikbaar 
óf 

• Klinisch onderzoek voor deze indicatie is bezig of klinische proeven werden uitgevoerd 
die de geschiktheid van het geneesmiddel voor de behandeling van de betrokken 
aandoening aantonen. 

                                                                                                                                                                                     
96 21C.F.R. §312.315, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?. 
97 21C.F.R. §312.320, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?. 
98 Het mag niet verward worden met off-label zelf. Het verschil met off-label ligt o.a. in het feit dat bij het medisch 
noodprogramma er een aanvraag moet gebeuren door de farmaceutische firma  en enkel in de wettelijke voorgeschreven 
situaties waarbij geen therapeutisch alternatief aanwezig is. Bij off-label in de dagdagelijkse praktijk is het de arts die het 
initiatief neemt mits informed consent en dit niet enkel als er een alternatief ontbreekt, doch ook  ook bij courante 
aandoeningen;Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Advies nr 47 van 9 maart 2009 betreffende de ethische impicaties van 
de wetgeving over programma’s voor gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen (compassionate use) en over 

medische noodprogramma’s ( medical need); “The off-label use should not be confused with use of unauthorized medicinal 

products, such as for instance drugs in clinical studies, pharmacy-made preparations, emergency situations, compassionate 
use and special needs,  Formally, the off-label use should not be confused with the unlicensed use of drugs” uit C. 
VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS, M. NEYTS (eds), Towards a better managed off-label use of drugs, KCE Report 252, 2015, 
Health Services Research, 24. 
99 https://www.fagg- afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/onderzoek_ontwikkeling/ 
gebruik_in_schrijnende_gevallen_medische_noodprogrammas.; Omwille van het tijdrovend aspect bij levensbedreigende 
aandoeningen zijn  Compassionate Use- en Medical Need programma’s in het leven geroepen. 
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Procedure om dergelijk programma op te starten is milder voor de fabrikant dan bij Compassionate 
use. Het is de arts die aanklopt bij een farmaceutisch bedrijf en vervolgens de firma eventueel beslist 
om een verzoek in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. Laat het duidelijk zijn dat de wet niet de 
firma verplicht om in te gaan op een aanvraag om een programma op te starten, noch op de vraag 
om een patiënt in een bestaand programma op te nemen.100 
 
De firma blijft keuzevrijheid behouden om in te gaan op een aanvraag om een programma op te 
starten, of om een patiënt op te nemen in een reeds bestaand programma. Er kunnen verschillende 
motieven aan de grondslag liggen voor een weigering gaande van onvoldoende onderbouwing tot 
rechtvaardiging voor een opstart tot een onzekere commerciële toekomst voor het bedrijf. 
Bovendien bepaalt de wet dat deze geneesmiddelen tijdens programma’s gratis ter beschikking 
worden gesteld van de patiënt wat ook uitgaven met zich meebrengt voor de firma. Of het bedrijf 
heeft angst voor een negatief imago indien er zich te veel bijwerkingen zouden manifesteren. Artsen 
die geconfronteerd worden met een no-go vanwege het bedrijf komen voor een ethisch conflict te 
staan. Gaan we binnen de lijnen kleuren van het wettelijke, of gaan we op de rand kleuren nl. off-
label?  
 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft geopperd om een maximale doeltreffendheid van de 
goedgekeurde programma’s door het opnemen in een databank door het FAGG en toegankelijk te 
maken voor het medisch korps.101 Op deze manier kan een programma geëvalueerd worden door in 
een anoniem verslag (met respect voor vertrouwelijkheid patiëntengegevens), zowel welke diagnose 
met welk geneesmiddel werd behandeld, alsook het resultaat ervan kan worden gerapporteerd. Het 
FAGG heeft dan ook op hun website een lijst met goedgekeurde- alsook de geschorste programma’ s 
staan. Hierin kan men o.a. zowel het document van goedkeuring raadplegen, als specifieke 
informatie voor de patiënt, waaronder mogelijke bijwerkingen, de verantwoordelijke opdrachtgever, 
etc.102  
 
Volgens de wet zal een ethisch commissie een bindend advies verlenen i.v.m. de goedkeuring van 
een programma.103 Het is echter de firma zelf die het programma heeft opgezet die, op basis van het 
door de aanvragende arts opgestelde rapport, moet nagaan of de patiënt voldoet aan de criteria die 
werden bepaald bij het opzetten van het programma.  Alhoewel er geen wettelijke verplichting is van 
een tussenkomst van de commissie inzake de opname van een individuele patiënt in een bestaand 
programma, adviseert het Raadgevend Comité wel een voorafgaand advies van de commissie voor 
ethiek. Dit advies kan namelijk later van belang zijn voor de dekking van de arts in het kader van zijn 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Het Medical Need programma zoals in België gekend is echter niet terug te vinden in de Nederlandse 
wetgeving. 

                                                           
100 RAADGEVEND COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, Advies betreffende de ethische implicaties van de wetgeving over programma’s 
voor gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen en over medische noodprogramma’s, 9 maart 2009 nr 47, 12. 
101 zie voetnoot 8 
102 https://www.fagg- afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/onderzoek_ontwikkeling/ 
gebruik_in_schrijnende_gevallen_medische_noodprogrammas  . 
103 S. CALLENS (eds) ,Recht in beweging. 12de VRG-Alumnidag 2005, Maklu , Antwerpen-Apeldoorn, 291; L’experimentation 
humaine et l’Ordre des médecins” in M-L DELFOSSE (ed), Les comités de la recherche biomédicale.Exigences éthiques et 
réalités institutionnelles, Namen, Presses Universitaires de Namur, 1997,72-73. Deze auteur neemt aan dat de 
arts/onderzoeker bij een negatief advies een ander ethisch comité mag raadplegen mits hij het eerste advies eveneens 
voorlegt. 
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Volgende figuur geeft nogmaals duidelijk de omkadering weer van off-label gebruik 104 

 

 

2.7.2 Nederland 
 

Waardat België een wettelijke mogelijkheid omschrijft om in bepaalde uitzondering off-label voor te 
schrijven d.m.v. medical need programma, heeft Nederland het wettelijk anders aangepakt. Via 
artikel 68 Geneesmiddelenwet geeft het groen licht voor het off-label voorschrijven indien nodig en 
dit binnen de grenzen van de standaarden of protocollen.105 Achterliggende gedachte hierbij is dat 
dergelijke protocollen en standaarden alleen off-label gebruik aanbevelen, of ter overweging geven, 
indien er voor deze off-label toepassing voldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat.  
 
Echter de formulering van dit artikel roept een aantal vragen op.106 In de eerste plaats lijkt het erop 
dat het beeld van de indieners van het amendement zich beperkt hebben tot het off-label gebruik op 
grond van kennis uit de wetenschappelijke literatuur. Er dienen immers protocollen of standaarden 
te zijn ontwikkeld: er lijkt geen ruimte te zijn voor innovatief off-label gebruik, of off-label gebruik in 
uitzonderlijke situaties, tenzij er overleg met de apotheker plaatsvindt. Verder laat men de 
ontwikkeling van standaarden en protocollen over aan de beroepsgroep, doch bij afwezigheid ervan 
(protocollen in ontwikkeling) is overleg met de apotheek vereist. Ligt de meerwaarde van de 
apotheker in het feit dat er van hem verwacht wordt dat hij medisch-wetenschappelijke literatuur 
bijhoudt met het oog op off-label toepassingen? Het doel van deze bepaling zou horen te zijn dat de 
voorschrijvende arts zich vergewist van een wetenschappelijke onderbouwing van zijn handelen en 
dat er zodoende uitsluitend verantwoord off-label gebruik plaatsvindt.107 Doch als de arts de indicatie 
niet op het voorschrift vermeldt, dan weet de apotheker ook niet dat het om off-label medicatie gaat 

                                                           
104 C. VANNIEUWENHUYSEN, P.SLEGERS (eds), rapport 252As, Pistes voor een beter omkaderd off-label gebruik van 
geneesmiddelen, FKCE, 2015, 8; import (art 6 quater §1, 4° Geneesmiddelenwet):Als er geen afdoend vergund medicijn in 
België beschikbaar is, kan men het hier onvergunde product invoeren vanuit een lidstaat waar dit product wel vergund is. 
105 art 68 Geneesmiddelenwet: Het buiten de door het College geregistreerde indicaties voorschrijven van geneesmiddelen is 
alleen geoorloofd wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen 
en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk. 
106 J. LISMAN, “Off-label gebruik van geneesmiddelen”, in H.J. OUT, P.VAN MEURS, R. VAN OLDEN Handboek farmaceutische 
geneeskunde, Bhon Stafleu van Loghum, 2014, 171. 
107 M.R. KUIJPERS, Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering, Rapport op 21 
september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Diemen, 34. 
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en zal de extra controle een lege doos blijven. Bovendien weten artsen vaak zelf niet dat ze off-label 
voorschrijven. Sommige artsen zijn echter van oordeel dat de indicatie vermelden in strijd zou zijn 
met het beroepsgeheim.108 Volgens jurisprudentie en rechtsleer is er meer nodig dan hetgeen wat 
art. 68 voorschrijft om over verantwoord off-label te kunnen spreken. Deze voorwaarden zal ik later 
in dit proefstuk aanhalen en bespreken. 
 

2.7.3 VS 
 
In de VS is er geen specifieke federale wetgeving omtrent off-label voorschrijven. Noch de federale 
wetgeving, noch de statelijke wetgeving, via hun medical malpractice law,109 verbieden off-label 
voorschrijven. De staten laten meestal de uitoefening van de geneeskunde over aan 
beroepsgroepen, zoals America Medical Association 110 en Medical Boards 111.Ook hier mag men niet 
aan de prescriptievrijheid van de arts raken.112 Volgens AMA behoort off-label geconnecteerd te zijn 
met wetenschappelijk bewijs en beveelt het 3 compendia aan113, maar er is geen verbod om off-label 
zonder relevant bewijs voor te schrijven. 
 
Ook de FDA zal hoogstens aanbevelingen uitbrengen voor aanvaardvaar off-label voorschrijven, 
waaronder bv. dat het de verantwoordelijkheid van de arts is om bij off-label goed geïnformeerd te 
zijn rondom het gebruik en dit op basis van wetenschappelijk bewijs en het bijhouden van document 
met het verloop van de off-label behandeling”.114 Volgens een artikel in New England Journal of 
Medicine 115 is dit vaak onrealistisch gezien niet elke arts de tijd en de expertise in huis heeft om 
zodanig op zoek te gaan naar bewijs in vergelijking tot de FDA die bij de beoordeling van een nieuw 
geneesmiddel of nieuwe indicatie en kan terugvallen op de rapporten in het dossier. Bovendien zal 
veel van de informatie die de FDA bezit nooit de weg vinden, via een publicatie in een 
wetenschappelijk tijdschrift, naar de arts. 
 
Men laat de keuze om de geneeskunde te reguleren over aan de staten zelf. De staten interfereren 
op het gebied van de uitoefening van de geneeskunde enkel op gebied van 
toelatingsvereiste/diploma en de medische aansprakelijkheidswetgeving. De staten interveniëren 
niet op het gebied van off-label, hoogstens stipuleren zij een niet-bindend advies van evidence based 
medicine 116 aan. Eens een geneesmiddel is geregistreerd, mogen artsen dus dit geneesmiddel 

                                                           
108 J. LISMAN, “Voorbij goed en kwaad”, Pharmaceutisch Weekblad 2004, 895-899. 
109 “Medical malpractice law sets enforceable standards of practice and provides menaningfull sanctions for violaion of 
those standards” uit P.M. ROSOFF, D.L. COLEMAN, “The case for legal regulation of physicians’ off-label prescribing”, Notre 
Dame Law Review 2011, 666. Ondanks dat deze wetten geen specifieke regelgeving hebben rondom off-label zijn ze wel 
bijzonder effectief inzake regelgeving m.b.t. standard of care,bepaald door de beroepsgroep, en informed consent. 
110 AMA code of Medical Ethics waarbij enkel de leden zijn gebonden aan deze Code doch andere beroepsorganisaties 
nemen hun stellingen over. 
111 “State medical boards are the agencies that license medical doctors, investigate complaints, discipline physicians who 
violate the medical practice act, State medical boards establish the standards for the profession through their interpretation 
and enforcement of this act.” Uit D.CARLSON, J.N. THOMPSON, “The role of State Medical Boards”, AMA Journal of Ethics, 
2005, nr 4. 
112 21 U.S.C. §396, https://www.law.cornell.edu/uscode/text 
113 Zie infra p 73 
114 U.S. FOOD & DRUG ADMIN., “Off-Label” and Investigational Use of Marketed Drugs, Biologics, and Medical Devices—
Information Sheet, Guidance for Institutional Review Boards and Clinical Investigators, http:// 
www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ ucm126486.htm. 
115 L. M. SCHWARTZ, S. WOLOSHIN, ” Lost in Transmission,FDA Drug Information that Never Reaches Clinicians”,  New England 
J. of Med. 2009, 1717. 
116 Het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een 
keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment . 
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voorschrijven voor indicaties of doseringen die niet vermeld staan op de bijsluiter, 
productinformatie.117  
 
De FDA heeft deze boodschap in 1982 zelf gecommuniceerd naar de medische wereld toe via het 
FDA Drug Bulletin 118: Het verlenen van handelsvergunning behoort tot onze opdracht, doch niet het 
reguleren van het beroep van arts.119 Een uitzondering hierop betreffen de medische experimenten 
met mensen en alle narcotica, amfetamines en hallucinogenen (bv morfine en Fentanyl).120 Deze 2 
uitzonderingen zijn wel federaal gereguleerd.121  
 
Verschillende staten hebben off-label op verschillende wijze in hun regelgeving opgenomen. Zo heeft 
New Jersey bepaald dat ook off-label geneesmiddelen worden terugbetaald door de verzekering.122 
De wetgeving in deze staat ziet off-label als legaal indien: ……. When prescribed in a medically 
appropriate way, conform(s) to the way in which appropriate medical treatment is provided and is 
often necessary and appropriate treatment. “123 Of zoals de verwoording van J. CALFEE die vindt dat 
off-label gebruik wettelijk en ethisch verantwoord is en bovendien gebruikelijk, zodat het integraal 
deel uitmaakt van de beroepsuitoefening van de arts.124 Hef off-label verbieden zou een te grote 
inbreuk vormen op de therapeutische vrijheid van de arts. De FDA keurt off-label niet af, doch ziet 
het als een gebruik dat nog niet door hun werd beoordeeld. Uiteraard kan off-label, net als bij on-
label gebruik, de arts wel aansprakelijk worden gesteld.  
 
Een discussie over het al dan niet wettelijk verankeren van het voorschrijfgedrag door artsen van off-
label brengt voor- en tegenstand teweeg. 125 Voorstanders zien dit als een oplossing naar meer 
veiligheid voor de patiënt. De arts staat in tegenstelling tot de producent rechtstreeks in contact met 
de patiënt en het geneesmiddel. Bovendien beoogt een arts enkel de beste behandeling voor de 
patiënt in tegenstelling tot een commercieel farmaceutisch bedrijf met winstbejag.126  
 
 
 

                                                           
117 R. DRESSER, “The Curious Case of Off-Label Use”, Hastings Center Report. 2007,9–11;  Washington Legal Found. v. 
Henney, 202 F.3d 331, 333 (D.C.Cir. 2000); United States v. Evers, 643 F.2d 1043, 1048 (5th Cir.1981);Femrite v. Abbott 
Northwestern Hosp.,568 N.W.2d 535, 541 (Minn. Ct.App. 1997); Klein v. Biscup, 673 N.E.2d 225, 231 (Ohio App. 1996). 
118 FDA Drug Bulletin,1982,4-5 ( cited in 59 Fed.Reg.59.820.59.821 (Nov 18,1994)). Het FDA heeft zelfs in datzelfde 
bulletin toegegeven dat “ unlabeled” use may be appropriate and rational in certain circumstances, and may, in 
fact reflect approaches to drug therapy hat have been extensively reported in medical literature….. Valid new 
uses for drugs already on the market are often first discovered through serendipitous obeservations and 
therapeutic innovations”. 
119 G.E. BRADFORD, C. C. ELBEN, The Drug Package Insert and the PDR as Establishing the Standard of Care in Prescription 
Drug Liability Cases, J. Mo. B 2001, 233-236.  
120 http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/chemotherapy/off-label-drug-use. 
121 21 C.F.R. §50 en 56, 45CFR§46, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm? ;  Controlled 
Substances Act, 21 U.S.C.§§801-904, https://www.law.cornell.edu/uscode/text.   
122 N.J. STAT.ANN.§26:1A-36.9 Findings, declarations, "off-label" drugs (c) (West Supp.1997), (New Jersey), 
http://law.justia.com/codes/new-jersey/2013/title-26. 
123 STAT.ANN.§26:1A-36.9 Findings, declarations, "off-label" drugs (d) en (e) (West Supp.1997), (New Jersey). 
124 J.CALFEE, Free Speech, FDA Regulations and Market Effects on the Pharmaceutical Industry in R.KAPLAR (ed), Bad 
Prescription for the first amendment:FDA Censorship of drug advertising and promotion , 1993, 64. Dit werd ook bevestigd 
door het Supreme Court in Buckman Co.v. Plaintiffs Legal Comm, 531 U.S. 341,350,159 F.3d 817, 2001, 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/531/341/case.html: “off-label" usage is an accepted and necessary corollary 

of the FDA's mission to regulate in this area without directly interfering with the practice of medicine.  
125 E.D. PELLEGRINO, “Patient and Physician Autonomy: Conflicting Rights and Obligations in the Physician Patient 
Relationship”, 10 J. Contemp Health L.& Pol’Y 1994, 58-63.  
126 P.M. ROSOFF en D. L. COLEMAN, “The case for legal regulation of physicians’ off-label prescribing”, Notre Dame Law 
Review 2011, 658-659. 
 

https://www.courtlistener.com/opinion/185086/wa-leg-fdn-v-henney-jane-e/
https://www.courtlistener.com/opinion/388200/united-states-v-h-ray-evers-m-d-an-individual-doing-business-as/
https://www.courtlistener.com/opinion/1308429/femrite-v-abbott-northwestern-hosp/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/531/341/case.html
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In een aantal gevallen wordt off-label zelfs aanzien als behorende tot de professionele standaard.127  
De arts blijft echter verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn therapeutische vrijheid.128   
 
De omstandigheden waarin/hoe off-label wordt voorgeschreven kan een overtreding van de 
zorgvuldigheidsnorm veroorzaken en hierdoor kan de arts alsnog aansprakelijkheid oplopen.129  . 
Doch het enkel voorschrijven van off-label brengt niet automatisch aansprakelijkheid met zich 
mee.130  

3 JURIDISCHE KWALIFICATIE OFF-LABEL VOORSCHRIJVEN 
 
Heel wat inkt is reeds gevloeid in een poging om off-label gebruik te kwalificeren.  De meningen in de 
juridische literatuur lopen echter sterk uiteen. Het is duidelijk dat men niet op 1,2,3 deze discussie 
kan winnen gezien in iedere mening wel een stuk logica en waarheid schuilgaat. 

 
3.1 Kwalificatie als medische experiment of als klassieke medische behandeling? 
 

3.1.1 België 
 
Door het gebrek aan klinische proeven bij off-label, is er geen zekerheid omtrent veiligheid en 
efficiëntie van het geneesmiddel. Bovendien ontbreekt een positiefrechtelijke definitie van beide 
begrippen. 
 
Vraag rijst dan is De Wet Medische Experimenten 131 toepasselijk? 
 
Indien ja dan zijn er een aantal elementen die in acht moeten genomen worden zoals de toelating 
door ethisch comité, opmaak protocol 132, centrale foutloze aansprakelijkheid en bijhorende 
verplichte verzekering.133 Doodat de voorafgaande toetsing door een ethische commissie van 
toepassing zou zijn, wat een beperking van de therapeutische vrijheid van de arts inhoudt, gaat 
belangrijke tijd verloren. De arts wil vaak zo snel mogelijk met een off-label behandeling starten als 
laatste alternatief, de vertraging door te moeten wachten op toestemming van een ethisch comité is 
hierbij niet wenselijk.  
 
Een bijkomende moeilijkheidsfactor is het feit dat medische experimenten niet louter plaatsvinden in 
een wetenschappelijk onderzoeksmilieu, doch ook binnen de muren van de dokterspraktijk.134 

                                                           
127 Richardson v. Miller, 44 S.3d 1, 13, (Tenn.Ct.App.2000); M.HERRMANN, P.BOWNAS, “Keeping the Label Out of the Case”, 
 Nw. U. L. Rev. 2009, 486. 
128 S. J. LANDERS, “New Law Expands FDA Monitoring, Funds”. American Medical News. 2008;  In a rare departure from this 
approach, the FDCA imposes criminal penalties on physicians prescribing human growth hormone off label. Zie T. T. PERLS, 
N.R. EISMAN, S. J.OLSHANSKY “Provision or Distribution of Growth Hormone for ‘Antiaging,’” JAMA 2005, 2086–2090. 
129 A. TODD, “No Need for More Regulation: Payors and Their Role in Balancing the Cost and Safety Considerations of Off-
Label Prescriptions”, Am. J.L. & Med. 2011, 423-424; D. FAIRBAIRN, C. IZZARD, M. HOLTORF, “Promotion And Use Of Off-label 
Pharmaceuticals In Europe, The US And China”, Financier Worldwide Magazine 2011, 1, 
www.cliffordchance.com/briefings/2012/03/promotion_and_useofofflabelpharmaceuticalsi.html; S.R. SALBU, Off-Label 
Use, Prescription, and Marketing of FDA-Approved Drugs: An Assessment of Legislative and Regulatory Policy. Florida Law 
Review. 1999, 181–227. 
130 Gaston v. Hunter, 588 P.2d 326, 335 (Ariz. Ct. App. 1978). 
131 Wet 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, BS 18 mei 2004. 
132 Een protocol is een door de onderzoekers vastgelegd plan met daarin het doel van de studie, de selectiecriteria voor de 
deelnemers, alle onderzoeksstappen, mogelijke bijwerkingen, enz. De onderzoekers moeten dit protocol nauwgezet volgen, 
het is de leidraad van de studie.   
133 art 10 Wet Medische Experimenten, art 29 Wet Medische experimenten. 
134 M. VAN LIL, H. NYS en L. SEGAL, artikel X, in Bioéthique dans les années 90, 444.   

http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/03/promotion_and_useofofflabelpharmaceuticalsi.html
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Principieel is een door een arts gestelde handeling met het oog op de verzorging van een mens een 
medische handeling.135 Alhoewel niet uitdrukkelijk opgenomen in KB nr. 78 136 kan een experiment  
ook in eerste instantie onder deze definitie worden gebracht, gezien deze weliswaar in een latere 
fase ook ten goede kan komen aan patiënten. Dit gaat niet op voor alle experimenten gezien in de 
eerste fase van geneesmiddelenonderzoek er geen diagnose wordt gesteld en geen behandeling 
plaatsvindt. Het onderscheid zal dus verder uitgespit moeten worden via verschillende stromingen137. 

Vele onderstaande visies alleenstaand bekeken, zijn te eng of laten juist te veel ruimte voor lacunes 
en mogelijk misbruik, zoals bv bij de theologische strekking wat als de arts meerdere intenties heeft?  
 

3.1.1.1 Experiment 
 
ONDERSCHEIDEN STREKKINGEN 

Vooraleer we de vraag of off-label onder een experiment valt te kunnen beantwoorden met een 
eenvoudig ja/nee, moeten we eerst duidelijk de begrippen naar inhoud en voorwerp apart ontleden 
en kunnen verwoorden waarin een experiment volgens de verschillende strekkingen verschilt van de 

klassieke medische behandeling.138   

De medische behandeling van een patiënt door een arts kan als routineus worden beschouwd 
volgens DICKENS, ook al is er sprake van enige vorm van therapeutische innovatie. Experimenten zijn 
in zijn visie altijd onlosmakelijk verbonden met een algemeen nut nl. het belang van de 
maatschappij.139 
 

3.1.1.1.1 Teleologische strekking 
 
De subjectieve teleologische strekking gaat uit van wat de intentie van de onderzoeker is. Dit kan zijn 
kennisvermeerdering (wetenschappelijk- of carrièregericht) of een uitsluitend therapeutisch doel.140 
Andere vinden dat experimenten enkel aan de orde zijn bij een concrete kennisvermeerdering, 

meerbepaald het objectieve doel van de behandeling.141 Deze strekking kan als een goed 
uitgangspunt dienen mits een cumul met bijkomende karakteristieken. 
 

3.1.1.1.2 Materiële strekking 
 
Binnen deze strekking is er een veelvoud van criteria die sterk verschillen van elkaar. Volgende 
karakteristieken vooral naar voorwerp of inhoud toe worden o.a. aangehaald om in de ogen van deze 
strekking een experiment te definiëren. 

 

 

 

                                                           
135 Corr.rb. Brussel 27 september 1969, J.T. 1969, 639. 
136 KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 14 november 1967. 
137 J. TER HEERDT,  De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van medische experimenten met mensen, 
onuitg. doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen departement Rechten, Antwerpen , 1999, 23. 
138 J. TER HEERDT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van medische experimenten met mensen, 
onuitg. doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen departement Rechten, Antwerpen , 1999, 33. 
139 B.M. DICKENS,” What is a medical experiment?”, Canadian Medical Association Journal 1975, 635-639.  
140 E.B. VAN VEEN,” Het betrekken van incompetenten in experimenten: Een commentaar op enige commentaren”, TvGR 
1989, 537.  
141 Belmont Report of the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research, 1979, 3, http://www.research.fsu.edu/humansubjects/. 
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3.1.1.1.2.1 Afwijken van een standaardbehandeling 142 

 
Wat is een standaardbehandeling?  Geringe modificaties zijn dit enkel verbeteringen in de normale 
medische vooruitgang, of is er sprake van een experiment? Waar ligt de grens en wanneer moet “de 
verandering” worden opgenomen in de informed consent? Een grijze zone ontwikkelt zich. 
Bovendien zijn er verschillende medische scholen die verschillende visies vertegenwoordigen. In de 
zaak Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees werd een arts niet aansprakelijk gesteld 
voor het toedienen van hogere dosissen dan in de bijsluiter vermeld gezien de toegepaste methode 
werd gesteund door een respectable minority.143 Een arts die een injectie had toegediend in de kuit 
i.p.v. de bil mondde uit in een rechtszaak.144 Volgens de rechter kon deze handelswijze niet aanzien 
worden als een experiment gezien van een arts verondersteld wordt dat hij de kennis en 
noodzakelijke vaardigheden bezit om, indien de bijzondere individuele omstandigheden dit vragen, 
aan innovatie te doen.  
 
Enkel dit criterium hanteren zou ons een te breed speelveld opleveren inzake experimenten. Zo zou 
pure onwetendheid of een gebrekkige kennis van de standaard een experiment opleveren. Iedere 
standaardbehandeling is tenslotte ook ooit begonnen als experiment.145 

 
Nieuw karakter van de handeling 

 
Gestoeld op de definitie van HENNAU HUBLET:” L’expérimentation humaine s’entend de l’essai sur 
l’homme de nouvelles médications ou de nouvelles techniques médicales, chirurgicales, d’exploration 
…”146 gaat een bepaalde aanhang ervan uit dat wanneer een nieuwe behandeling of -middel wordt 
toegepast dit automatisch onder de noemer experiment valt. 
 
Doch wat in België nieuw is, is dat daarom niet in de VS. Dus ondanks dat de behandeling hier nog 
nooit toegepast is, is ze in de VS al vaak toegepast, zodoende dat er daar wetenschappelijke 
literatuur voorhanden is en men dit dus eigenlijk ook niet echt kan categoriseren onder de noemer 
van een experiment. Het omgekeerde kan trouwens ook: Een behandeling kan al een aantal jaren in 
gebruik zijn en toch als experiment beschouwd worden omdat er nog onvoldoende zicht is op de 
werkzaamheid en veiligheid ervan.147  

                                                           
142 A. ZWAVELING, “Experimentele behandeling in de chirurgie”, M.C., 1985, nr 31, 931; D.H. COWAN,” Innovative therapy 
versus experimentation”, Tort & Insurance Law Journal 1985-86, 622. 
143 Salgo  v.Leland Stanford Jr. University Board of Trustees, 154 Cal. App. 2d 560, 317 P.2d 170, 1957; “Malpractice medical 
cases are usually defined by the level negligence present. Some treatments can inherently be riskier than others, yet if a 
doctor can prove he or she is within a respectable minority in the medical profession, than the doctor would most likely not 
be subjected to malpractice medical lawsuits.” uit http://malpractice.laws.com/medical-malpractice-law/the-respectable-
minority-rule. 
144 Brook v St John’s Hickey Memorial Hospital, 380 .N.E.2d 72 ( Supreme Court Indiana, 1978). 
145 Margareth v Edwards, 794 F.2d 994, 999 (5th.Circ. 1986). 
146 C. HENNAU-HUBLET, “Les projets de réglementation de l’expérimentation sur les humains” in Licéité en droit positif et 
références légales aux valeurs Contribution A L'Etude Du Reglement Juridique Des Conflits de Valeurs En Droit Penal, 
Publique et International, Brussel, Bruylant, 1982, 315. 
147 H. NYS,” Medische experimenten met mensen. Juridische benadering”, Bio-ethica in de jaren ’90, Gent, Omega, 1978, 
445. 
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Alhoewel artsen de plicht hebben om kwaliteitsvol te handelen volgens de huidige stand van de 
medische wetenschap 148, zou bij een te strikt naleven hiervan onze wetenschap geen groei meer 
kennen. Zo oordeelde ook een Amsterdamse rechter dat enkel op basis van het nieuwigheidsaspect 
men niet kan spreken van een experiment.149 Een bepaald deel in de rechtsleer is het oordeel 
toegedaan dat nieuwe technieken en -geneesmiddelen wel mogen toegepast/toegediend worden 
indien dit de meest geschikte methode/behandeling is en mits er voldoende wetenschappelijke info 
beschikbaar is. Zijn therapeutische vrijheid als arts en proportionaliteitstoets verantwoorden deze 
beslissing.150 Een risicovolle ingreep is daarom nog geen experiment. 
 
   Onvoldoende getest middel of techniek 
 
Dit hanteren als criterium zou het begrip experiment te ruim en tegelijkertijd te eng maken. Een 
experiment omvat altijd een onvoldoende testing, want vanaf het moment van bewijs van 
werkzaamheid valt het onder de medische handeling. Is de werking onvoldoende of schadelijk dan 
moet het worden afgewezen.151 Bovendien is niet ieder wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op 
onvoldoende testings. Onderzoek kan ook inhouden het vergelijken van reeds 2 gekende medische 
handelingen met elkaar waarbij men wil weten welk het meest efficiënt is. 
 

Proefpersoon versus patiënt 
 
Een wetenschappelijk experiment analyseert de resultaten van handelingen op proefpersonen 
onafhankelijk van de eigenlijke gezondheidstoestand, daar waarbij men bij een klassieke behandeling 
altijd handelt vanuit het specifieke ziektebeeld van de patiënt waardoor deze meer subjectief gericht 
is.152 
 

3.1.1.1.3 Methodologische strekking 
 
Daar waarbij een experiment volgens een vooropgesteld onderzoeksprotocol verloopt en het 
bekomen van een verplicht positief advies van het ethisch comité, vindt een behandeling plaats op 
spontane wijze.153 In het Belgisch geneesmiddelenonderzoek verloopt de methodologie in minimum 
4 fasen. Dit criteria hanteren maakt dat een experiment bijzonder tijdrovend is en erg onpraktisch is 
wanneer de tijd echt dringt, hier tegenoverstaand is deze strekking wel het dichtst aansluitend bij het 
vrijwaren van de belangen van de deelnemer(s). 
 
Conclusie 
 
Alle genoemde criteria en strekkingen kunnen wel deel uitmaken van een experimentele handeling 
maar omschrijven niet een medisch experiment als geheel.  Men behoort de verschillende criteria 
samen te nemen om een correct beeld te verkrijgen. TER HEERDT heeft een goed omvattende 
definitie neergeschreven, ik citeer:” Van een experiment is sprake indien de arts een nieuw of 

                                                           
148 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 
143. 
149 Medisch Tuchtcollege Amsterdam 16 juni 1980, TvGR 1981-82, 86. 
150 X. RYCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, Les droits et les obligations des médecin,I, Brussel, Larcier, 1971, 119-120 . 
 

151 J. TER HEERDT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van medische experimenten met mensen, 
onuitg. doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen departement Rechten, Antwerpen , 1999, 40. 
152A. VIJVERMAN,“De Wet Experimenten op de Menselijk persoon” in T. VANSWEEVELT, F. DEWALLENS (eds),  Handboek 
Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1066. 
153 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 46; F. BERRISCH, P. PALERMINI, J. STIEVENARD en D. MOREAU, Protection du citoyen et expérimentation 
médicale, Programme Juridique du Citoyen, 1996, 10. 
 

http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1192/
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onvoldoende getest middel, procedé of techniek toepast op een menselijk individu al dan niet ingebed 
in een wetenschappelijk kader, waarvan de resultaten kunnen bijdragen tot veralgemeenbare 
kennis”.154  

 

3.1.1.2 Wet Medische Experimenten 
 
De Wet Medische experimenten 155 bepaalt zelf ook in artikel 2, 19° dat off-label gebruik onder het 
toepassingsgebied van een "geneesmiddel voor onderzoek" inbegrepen zit :” een farmaceutische 
vorm van een werkzame stof of een placebo die bij een klinische proef wordt onderzocht of als 
referentie wordt gebruikt, met inbegrip van een geneesmiddel waarvoor een vergunning voor het in 
de handel brengen is afgegeven maar dat op een andere manier wordt gebruikt of samengesteld 
(geformuleerd of verpakt) dan de toegelaten vorm, voor een niet-toegelaten indicatie wordt gebruikt 
of wordt gebruikt om nadere informatie te krijgen over de toegelaten toepassing”. 
 
Bovendien als we de begrippen klinisch onderzoek en experiment nader analyseren dan is het 
opvallend dat men bij beide uitgaat van eenzelfde vereiste van kennisontwikkeling.156  Hierdoor 
maakt de wet in principe een onderscheid afhankelijk van de intentie van de arts (teleologisch 
onderscheid). Is het zijn bedoeling om algemene kennis te vergaren of heeft de arts enkel een 
therapeutisch doel?  Uitgaande van het laatste zou off-label niet onder de wet vallen.157  
Vaak is het echter een en/en verhaal: men schrijft off-label voor om de patiënt te helpen, doch een 
bijkomend logisch gevolg is de kennisvermeerdering hierdoor. Vereiste om als experiment te worden 
aanzien is echter de aanwezigheid van opzet van het vergroten van wetenschappelijke kennis.158  
 
Sommigen zijn hierdoor de mening toegedaan dat het therapeutisch belang en het individu als 
patiënt centraal staan bij off-label. Het genezen primeert waardoor men het experiment buiten 
beschouwing laat en het louter gecategoriseerd wordt als medische behandeling.159 Bovendien wordt 
er nergens geadviseerd om bij off-label een onderzoeksprotocol op te stellen en te hanteren. 

Hier is het dus nog maar eens bevestigd dat er geen pasklaar antwoord bestaat om off label correct 
te kwalificeren. Vaak zijn elementen van zowel experiment als een medische behandeling aanwezig. 
Vandaar dat zowel nationale 160 als internationale 161 juridische- en medische literatuur een opdeling 
maken in een therapeutisch- en een puur wetenschappelijk experiment.162 Deze 2-delige 
onderverdeling zou volgens vele nochtans te beperkend zijn. Veel experimenten zijn noch louter 
zuiver wetenschappelijk, noch louter therapeutisch.163  

 

3.1.2 VS 
  

3.1.2.1 Medisch Experiment 
 

                                                           
154 J.TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische, Antwerpen, Maklu, 2000, 46. 
155 Wet 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, BS 18 mei 2004. 
156 Art 2, 7° cf art 3 §1 Wet Medische Experimenten. 
157 Corr. Antwerpen 17 februari 2009, T.Gez. 2014-2015, 38, noot S. PANIS. 
158 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 46 en 76. 
159 R. DRESSER en J. FRADER, “Off-label prescribing: a call for heightened professional and government oversight”, J Law Med 
Ethics. 2009, 476-479. 
160 H. NYS, Recht, geneeskunde en medisch handelen,Brussel,Story-Scientia, 2005, 345. 
161 L. VAN VEENENDAAL, Het goede doen. Beschouwingen over juridische grenzen van het medisch(experimenteel) handelen, 
Assen, Van Gorcum, 1993, 15-46. 
162 Zie p 34. 
163 D. SPRUMONT, La protection des sujets de recherche, Berne, Staempfli, 1993, 35. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723258
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723258
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Op federaal niveau zijn er verschillende openbare instanties die zich toeleggen op medische 
experimenten, met name Food and Drug Administration 164, Department of Health and Human 
Services 165 en Office of Science and Technology Policy 166. 
 

De OSTP is verantwoordelijk voor de uitvaardiging van regelgeving rondom medische experimenten 
op mensen, waarbij Institutional Review Boards (IRBs) de implementatie en naleving voor hun 
opdracht nemen.167 Grootste hinderpaal is dat ook hier geen uniformiteit heerst. Niet tussen de 
federale administraties zelf, niet tussen verschillende wettelijke bepalingen van de staten. Men 
maakt er een heus spinnenrag van waar ook de rechtspraak aan ten prooi valt. 
 
In de Amerikaanse rechtspraak is de zaak Lifchez v. Hartigan het vermelden waard, in die zin dat het 
duidelijk aangeeft dat men het bos door de bomen niet meer ziet: Wanneer is er nu sprake van een 
medisch experiment?168  In deze zaak stelt chirurg LIFCHEZ het te vage begrip van experiment aan de 
kaak. Wegens de grote onduidelijkheid stelt hij vast dat de Illinois Abortion Law ongrondwettig is.169 
LIFCHEZ geeft maar liefst vier definities van een medisch experiment. Zoals reeds in de teleologische 
strekking werd beschreven, steunt hij in zijn eerste definitie op de kennisvermeerdering van de 
onderzoeker. In een tweede definitie verklaart hij dat een experiment elke procedure omvat die niet 
voldoende is uitgetest of die afwijkt van de standaardbehandeling. Deze definitie geeft duidelijk de 
materiële strekking weer. Als voorlaatste definitie haalt hij aan dat een medisch experiment iedere 
handeling is van zodra een onderzoeker het voor de eerste keer toepast. Uiteindelijk maakt de 
Amerikaans chirurg ook nog gewag van de ruime strekking door te argumenteren dat er sprake is van 
een medisch experiment indien een onderzoeker, hetgeen hij heeft geleerd op de ene proefpersoon, 
gaat toepassen op een andere proefpersoon.170 We kunnen concluderen dat indien een arts bij de 
definiëring van het begrip “medisch experiment”, vier verschillende stromingen aanhaalt, 
onduidelijkheid troef is. 
 
Ook internationaal zijn een aantal critici de mening toegedaan dat off-label kan aanzien worden als 
een experiment of tenminste toch dicht aansluit vorige criteria in acht nemend.171 Voor de 
betreffende off-label indicatie is het geneesmiddel zelf nog onvoldoende getest op werkzaamheid en 
mogelijke gevaren. Bovendien is het ipso facto een experiment gezien er geen registratie aanwezig 

                                                           
164 De FDA is een onderdeel van de U.S. Department of Health and Human Services. Het zorgt voor de bescherming van de 
volksgezondheid, de effectiviteit en de veiligheid van humane en veterinaire geneesmiddelen, vaccins en andere 
biologische producten, medische hulpmiddelen, voedselvoorziening, cosmetica, voedingssupplementen en producten die 
straling afgeven, http://www.fda.gov/. 
165 De HHS is in het Amerikaanse regeringsbeleid het voornaamste departement dat de gezondheid van alle Amerikanen 
tracht te beschermen, in het bijzonder diegenen die het minst in staat zijn om voor zichzelf op te komen en zichzelf te 
beschermen, http://www.hhs.gov/. 
166 De OSTP werd in 1976 opgericht en heeft als hoofdtaak het adviseren van de Amerikaanse president en de Executive 
Office over de gevolgen van de wetenschap en technologie op binnenlandse zaken en op de internationale relaties, 
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp. 
167 45 C.F.R §46.102 :Title 45, Code of Federal Regulations, Part 46, Protection of Human Subjects heeft betrekking op de 
medische experimenten die door de federale overheid worden gefinancierd. De drie fundamentele elementen die daarin 
worden aangehaald zijn: - de informed consent van de proefpersonen; - het nazicht van de medische experimenten door de 
Institutional Review Board; - de institutionele zekerheid dat de regels worden nageleefd; L.O. JASTONE, Federal protection 
for Human Research, Incor, USA, Nova Science Publisher, 2006, 1. 
168 Lifchez v. Hartigan, 735 F. Supp. 1361 (N.D. Ill. 1990), http://www.law.indiana.edu/instruction/jmadeira/readings/ 
8_lifchez_v_hartigan.pdf. 
169 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 42. 
170 In deze zin ook 21 C.F.R §650.1(a) samen te lezen met 21 C.F.R §56.101 en 45 C.F.R §46.101 (a)-(i): als een arts een 
patiënt gebruikt om zijn kennis te vermeerderen, zie ook D.L. COLEMAN, “The Legal Ethics of Pediatric Research”, Duke L.J., 
2007, 530-531 ( uitvoering van experimenten op kinderen als patiënten). 
171 R. SALBU, “Off-label use, prescription, and marketing of FDA approved drugs: an assesment of legislative and regulatory 
policy”, Fla L Rev. 1999, vol 51, 204. 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp
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is.172 Door het gebruik van off-label is het resultaat onzeker en zouden patiënten op deze manier 
onbewust blootgesteld worden aan een ongecontroleerd experiment waarbij er geen data van 
worden bijgehouden.173 

 

3.1.3 Nederland 
 
Wat als een arts in Nederland gebruik maakt van een off-label prescriptie/behandeling? Valt dit 
onder de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek174 of gewoon onder de in het Burgerlijk 
Wetboek neergelegde artikels inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst?175  
 
Net zoals in België is het juridisch perspectief van belang gezien de strengere regelgeving bij de Wet 
Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek zoals ook hier de vereiste van een onderzoeksprotocol dat 
moet worden opgesteld en goedgekeurd door een medisch-ethisch toetsingscommissie (hierna 
METC), schriftelijke informed content, verplichte verzekering door onderzoeker en objectieve 
aansprakelijkheid. Ondanks dat volgens de toenmalige minister van Volksgezondheid deze wet niet 
enkel geneesmiddelenonderzoek in het kader van registratie van geneesmiddelen omvat, maar ook 
onderzoek naar de toepassing van reeds geregistreerde geneesmiddelen voor een andere indicatie 
omvat (off-label), rijst bij onze Noorderburen dezelfde vraag van kwalificatie.176 

 

Off-label, kan ook in Nederland in beide contexten voorkomen. Alles hangt af van de intentie van de 
arts. Bestaat deze enkel uit een individueel hulpverleningsdoel dan is de wet WMO niet van 
toepassing.177 Zodra echter de behandeling naast een therapeutisch doel ook enig wetenschappelijk 
belang vertoont, zal men onder artikel 1 WMO gekwalificeerd worden. Volgens de bewoordingen van 
de toenmalig minister van volksgezondheid: ... “mag een medisch wetenschappelijk onderzoek met 
mensen slechts dan plaatsvinden nadat een positief oordeel is verkregen van een erkend en bevoegd 
toetsingscommissie. Dit geldt voor alle medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, dus ook 
wanneer dit wordt uitgevoerd door huisartsen”.178 Dit zal dus ook zijn als men de patiënt voorafgaand 
aan de behandeling wil randomiseren m.a.w. een extra meting of verrichting die niet noodzakelijk is 
voor de op te starten behandeling. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet WMO in ‘96 
heeft de wetgever de opmerking gemaakt dat de WMO ook van toepassing is wanneer de arts een 
aantal malen “iets nieuws” heeft gedaan en de indruk is ontstaan dat het nieuwe ook voor andere 
patiënten een vooruitgang zou kunnen zijn, een proefopzet wordt gemaakt om die indruk 
wetenschappelijk te onderbouwen. Hiervoor zal een bepaalde methodologie worden gehanteerd.179 

                                                           
172 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 48-56. 
173 D. HOLLEY,”Balancing on the edge: the implications and acceptiability of off-label drug use”, Alb.J.L.Sci &Tech. 2009, 644. 
174 Wet van 26 februari 1998, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen), Stb. 1998, 161. 
175 M.C. PLOEM en J. TERWIEL,” Experimentele behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek,”. Ned Tijdsch Geneeskd. 
2010, nr 3, 154. 
176 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, WMO, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, 
brochure , 2002, 10, 
https://www.ou.nl/documents/40554/187634/Wet_medisch_wetenschappelijk_onderzoek_met_mensen.pdf/e61e9179-
aa1f-4a19-8e90-b1d0f037b882 
177  L. BERGKAMP, Het proefdier mens: de normering en de regulering van medische experimenten met mensen, Alphen aan 
de Rijn, Samsom, 1988, 39. 
178 Antwoord van minister van volksgezondheid betreffende haar brief van 29 maart 1999 waarin de stand van zaken word 
geschets mbt invoering van enkele onderdelen van de WMO, 22588 nr 27, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/22588/kst-22588-28?resultIndex=7&sorttype=1&sortorder=4. 
179 Kamerstukken II 1995/96,22588,nr 7,15 (Mvt); Kamerstukken II 1995/96 22588 nr 11, 9, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/22588/kst-19971998-22588-
18b?resultIndex=13&sorttype=1&sortorder=4 
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Zo zal dus een arts, die off-label een medicijn heeft voorgeschreven en deze na positief werkend 
resultaat ook wil gebruiken bij andere patiënten van hem met dezelfde aandoening ook een 
algemeen belang van het vergaren van kennis dienen, ervoor moeten zorgen dat een studieopzet 
aanwezig is.180 De WMO heeft immers betrekking op het verkrijgen van wetenschappelijke informatie 
in het algemeen belang van de vooruitgang in de medische wereld.181  
 
Op basis van hulpverlenerschap in ultimum remedium situatie waarbij enkel de behandeling van de 
patiënt centraal staat, valt off-label dus niet onder deze wet.182 Dat is ook zo nog wanneer deze 
resultaten van de behandeling bruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij gelden de 
‘gewone’ regels van het klassieke medisch handelen, zij het dat bij het toepassen van een nog niet 
beproefde behandeling wel verregaander eisen worden gesteld aan de arts.  
Nadeel hiervan is dat de wet makkelijk te omzeilen valt door te stellen dat er sprake is van een 
ultimum remedium situatie.183  

In methodologisch opzicht verdient het uitproberen in een onderzoeksopzet, getoetst in het kader 
van de WMO, de voorkeur.184  
 
Conclusie is dat de grens tussen behorende onder de wet WMO of onder de categorie van een 
klassieke medische handelingen niet bijzonder scherp is, en dat maakt dat er plaats is voor willekeur. 
Dit afgrenzingsprobleem wordt ook erkend door de regering en de rechtsleer zelf.185  

In de rechtsleer wordt er namelijk ook gepleit om off-label wel onder de wet WMO te laten vallen, 
vooral door H.J.J. LEENEN.186  
 
Mijn inziens mag er voor de patiënt een grotere bescherming komen bij off-label, doch dit zomaar 
integreren in de wet WMO lijkt mij een brug te ver, gezien off-label indien bewust wordt 
voorgeschreven er vaak een tijdsnood heerst, lijkt mij de procedure van onderzoeksprotocols niet 
aan de orde. Het voordeel hiervan zou wel zijn dat er van een afwezigheid in informed consent geen 
sprake zal zijn, gezien art 6 lid 3 WMO-schriftelijk over het onderzoek moet geïnformeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
180 M.C. PLOEM en J. TERWIEL, Experimentele behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek,. Ned Tijdsch Geneeskd. 
2010, nr 3, 156. 
181 J.A. LISMAN, “Mag een geneesmiddel worden voorgeschreven buiten de geregistreerde indicatie? Nederlandse en 
Europeesrechtelijke aspecen van het voorschrijven van geneesmiddelen”, TvGR 1999, nr 23, 152 
182 M.C. PLOEM en J. TERWIEL, Experimentele behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek,. Ned Tijdsch Geneeskd. 
2010, nr 3. 
183 J.C.J. DUTE,” De reikwijdte van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen”, TvGR, 2009, 432. 
184 J.C.J. DUTE,” De reikwijdte van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen”, TvGR, 2009, 424-437; 
185 Kamerstukken II 2004/05,29963,2, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29963-7.pdf   
186 H.J.J. LEENEN, “Mensgebonden (medisch)wetenschappelijk onderzoek”, in J.C.J. DUTE, J.K.M. GEVERS en G.R.J. DE GROOT, 
Omzien naar de toekomst- 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht, Houten, Bohn Stafleu van Loghum 2002, 
290-299; J.K.M. GEVERS,” Naar een gedifferentieerd toetsingsregime”, TvGR 2009, 438-447.  
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3.2 Kwalificatie als therapeutisch experiment of biomedisch wetenschappelijk onderzoek (niet-
therapeutisch experiment) 

 

3.2.1 België 

De verdere onderverdeling in therapeutisch experiment en biomedisch wetenschappelijk experiment 
werd reeds eerder gemaakt in de Verklaring van Helsinki.187 Volgens deze verklaring in strikte zin van 
het woord is er van een zuiver wetenschappelijk experiment slechts sprake indien het  
wetenschappelijk doel bestaat in de verwerving van kennis om de volksgezondheid in het algemeen 
te verbeteren, met deelname van gezonde vrijwilligers of van patiënten die lijden aan een andere 
ziekte dan deze die wordt bestudeerd.  

Of zoals de definitie van medisch-wetenschappelijk onderzoek zoals ontwikkeld door de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) luidt: “onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden 
van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, 
verschijnselen/symptomen, diagnose, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte), door het op 
systematische wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan 
medische kennis die ook geldend is voor populaties buiten de directe onderzoekspopulatie”.188  

Terwijl een therapeutisch experiment altijd plaatsvindt in belang van de patiënt om een bepaald 
therapeutisch resultaat te bekomen door het willen behandelen van de symptomen waar de patiënt 
aan lijdt. Het betreft hier een individuele focus met als hoofddoel het helpen van de patiënt waarbij 
wetenschappelijke kennisvergaring bijkomstig is.189  Een zuiver wetenschappelijk experiment altijd 
verloopt volgens een voorafgaandelijk opgesteld protocol, waarbij de nadruk ligt op het uitsluitend 
uitbreiden van de wetenschappelijke kennis en het algemeen belang van derden te dienen. Men mag 
aannemen dat dit niet is in het belang van de proefpersonen.190 Nu we de kenmerken van een 
therapeutisch experiment hebben doorlopen, kunnen we beamen dat off-label ook een mengvorm 
van de oorspronkelijke dualiteit (dubbel doel) in zich heeft zitten en dus onder de kwalificatie van 
een therapeutisch experiment valt.   

We kunnen het er dus over eens zijn dat off-label als therapeutisch experiment te kwalificeren valt, 
doch complexer is het juridisch statuut van een therapeutisch experiment. Er bestaat hier geen apart 
juridisch statuut voor, dus komen we weer tot de vraag: valt dit onder het juridisch statuut van de 
verstrengde wetgeving van experimenten? Moet kennisontwikkeling een primaire doelstelling zijn, of 
volstaat de logische gevolgtrekking er ook onder? Aanbevelingen van de Raad van Europa beweren 
het laatste.191 Er bestaat echter ook Belgische rechtspraak die uitgaat van primair wetenschappelijk 
doel om als experiment in de zin van Wet Medische Experimenten aanzien te worden.192De rechter 
zal zijn mening, wetende dat off-label uitgaat van een therapeutisch nut voor de patiënt, vaak 
stoelen op art 2,12° van desbetreffende wet waarbij men fase 1 van een proef omschrijft:  

“op gezonde vrijwilligers of op bepaalde types patiënten uitgevoerde studie zonder therapeutische 
doeleinden... “. Hierdoor zal experimentele therapie niet onder deze verstrengde regelgeving vallen.  

                                                           
187 De Verklaring van Helsinki is een verklaring die door de World Medical Association, een wereldwijde artsenorganisatie, is 
opgesteld in juni 1964 in Helsinki en die naderhand een aantal malen is aangepast. In de verklaring worden richtlijnen en 
basisprincipes gegeven voor het verrichten van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek op mensen en de 
omstandigheden waaronder deze zijn toegestaan. 
188 CCMO, Notitie Definitie medisch-wetenschappelijk onderzoek, 25 november 2005, http://www.ccmo.nl/nl/publicaties-
van-de-ccmo. 
189 N.M.P. KING, “ The line between clinical innovation and human experimentation”, Seton Hall Law Review 2002, 574-575. 
190 L. BERGKAMP, “ Het betrekken van incompetenten bij experimenten”,TvGR 1990, 20. 
191 Het Comité van Ministers in de Raad van Europa hebben is uitgegaan dat 1 van de doelstellingen voldoende is in 
Aanbeveling nr (90)3. Zie “Scope and definitions” Recommendation No (90)3 6 February 1990 of the Committee of 
Ministers to Member States concerning medical research on human beings , International Digest of Health Legislation, 1990 
,461: “medical research means any trial and experimentation carried out on human beings, the purpose of which or one of 
the purposes of which is to increase medical knowledge”.   
192 Zie voetnoot 156. 
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Wat in grote mate doorslaggevend kan zijn in de beoordeling of er sprake is van een experimentele 
therapie of een wetenschappelijk experiment is de kans dat het belang van de deelnemende 
proefpersoon wordt gediend.193 Dat off-label niet onder deze wetgeving valt zal ook duidelijk 
gevolgen hebben op het gebied van informed consent en de aansprakelijkheid. 

KRITIEK OPDELING: 

Ook een therapeutisch experiment houdt een, weliswaar in een latere rangorde, kennisvergroting in 
zodat men zou kunnen aanhalen dat de term “therapeutisch” experiment een contradictio in terminis 
is.194 Net zoals elk experiment, dus ook een zuiver wetenschappelijk beoogd experiment, uiteindelijk 
een curatief of preventief doel wil verwezenlijken. Dergelijke opdeling draagt bij tot een mogelijke 
misopvatting dat therapeutisch experiment beter is t.o.v. niet-therapeutisch experiment wat pas in 
een veel later stadium in de praktijk nuttig zal zijn. 

Uiteindelijk kunnen beide uitgangspunten vastlopen op onveiligheid of niet werkzaamheid: 
“therapeutisch”staat niet garant voor een succesvolle uitkomst. Beide kwalificaties houden een risico 
in waarbij de uitkomst niet altijd is, zoals gehoopt. In principe is er in het begin enkel een 
therapeutische intentie. 
 

3.2.2 VS 
 
Ook in de VS speelt de discussie van juridische kwalificatie waarbij de FDA de regelgeving beheerst 
inzake medische experimenten op mensen.  
 
Door de strenge regelgeving inzake veiligheidsmaatregeling en opvolging van research op mensen 
onderwerpt de arts zich aan een grotere zorgvuldigheidsplicht die dus ook sneller kan overtreden 
worden en bijgevolg gevaarlijker is voor zijn aansprakelijkheid. Ook zal er vooraleer het opstarten van 
onderzoek toelating moeten gevraagd worden aan een Instutional Review Board (hierna IRB), alias 
ethisch committee. 
 
National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research 
heeft in 1978 reeds bepaald dat het verschil tussen onderzoek en medische behandeling ligt in de 
doelstelling van beide: in het laatste geval het stellen van een diagnose en opstarten van een 
therapie waarbij in het eerste geval het gaat om het testen van hypotheses en hieruit conclusies 
afleiden zodoende de medische kennis te vergroten.195 Het is belangrijk dat patiënten die deelnemen 
aan een experiment op de hoogte zijn dat genezing hier geen directe prior is.196 Als een patiënt een 
arts bezoekt verwacht hij zich niet aan een experiment doch wel aan een normale medische 
behandeling. In de zaak Proctor v. Davis was deze grens echter overschreden.197 Een oogarts had van 
de producent/firma een brief ontvangen met de vraag om hun product te testen op een nieuwe 
inbrengtechniek nl. peri-oculaire. Patiënten dachten een standaardbehandeling te ondergaan terwijl 
men zich onderhevig stelde aan een experiment volgend de rechtbank. Echter indien off-label tot 

                                                           
193 Kans doelend op het feit dat men op voorhand niet weet of de proefpersoon daadwerkelijk geholpen is met het 
experiment. Zie L.BERGKAMP, “Medische Experimenten op Incompetenten: Over Individuele Rechten en 
Rechtsbescherming”, Ars Aequi 1991, 1161. 
194 I. DE BEAUFORT,”Medische experimenten met mensen.Terminologie.Schermutselingen en morele dilemma’s”, M.C. 1982, 
1548. 
195 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, “Boundaries 
between practice and research” Belmont Report, 1979, 3; R.J. LEVINE, Ethics and regulation of clinical research, New Haven 
(CT): Yale University Press, 1988; K.A. TUTHILL, “ Commentary, Human Experimentation:Protecting Patient Autonomy 
Through Informed Consent”, J Legal Med. 1997,221-223.    
196 P.S. APPELBAUM (et al.), “False Hopes and Best Data: Consent to Research and the Threapeutic Misconception”, Hastings 
Center Rep, 1987, 20. 
197 Proctor v. Davis, 682 N.E.2d 1203, 1213 (Ill App.Ct 1997).  
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gebruikelijke praktijk verheven wordt, dan kan men moeilijk nog spreken van een experiment.198 
Gebruikelijke praktijk is echter geen garantie voor de veiligheid. Kijk maar naar de 18 miljoen 
voorschriften voor ®Fenfluramine om te vermageren vooraleer men tot de ontdekking kwam dat dit 
ernstige hartklachten veroorzaakte.199  
 
Verder ondergaat innovatieve therapie in Amerika dezelfde definitie als bij ons een therapeutisch 
experiment: “Innovations in medical practice are critical to the advancement of medicine. Good 
clinicians constantly adapt and modify their clinical approaches in ways they believe will benefit 
patients. Innovative practice frequently is approached very differently from formal research, which is 
governed by distinct ethical and regulatory frameworks. Although opinions differ on the distinction 
between research and innovative practice, the production of generalizable knowledge is one defining 
characteristic of research. Physicians considering innovative practice must disclose to patients the 
purpose, benefits, and risks of the proposed treatment, including risks not quantified but 
plausible.”200 De doorslag bij innovatieve therapie ligt in de patiënt de best passende behandeling te 
geven. In de zaak Richardson v. Miller 201 werd duidelijk dat een arts, die de best mogelijke 
behandeling zoekt voor zijn patiënt, en hierbij gebruik maakt van off-label toepassingen, dit niet 
noodzakelijk aanzien moet worden als wetenschappelijk onderzoek of een experimentele 
behandeling wanneer de arts de patiënt blijft opvolgen.202 Het lijkt of de rechter zich baseert op de 
mening van BECK en AZARI m.n. dat als de intentie van de arts hoofdzakelijk therapeutisch is, off-
label niet kan aanzien worden als een experiment gezien het verwerven van kennis enkel een 
onvermijdelijk gevolg is.203   
 
Een onderzoek heeft nooit rechtstreeks de bedoeling een individuele patiënt te helpen.204 Omwille 
van de bescherming van de patiënt behoren protocols tot een noodzakelijke vereiste voor de opstart 
van een wetenschappelijk onderzoek. Het feit dat een protocol experimenteel is in de zin van 
innovatief of nog niet-getest gebruik van een reeds bestaand geneesmiddel d.m.v. een studie, wil 
daarom nog niet zeggen dat het om een experiment gaat. Off-label valt volgens BECK en AZARI niet 
onder wetenschappelijk onderzoek noch onder een experiment. Nochtans zien vele 
verzekeringsspelers dit als experimenteel of onderzoek om op basis hiervan een terugbetaling te 
ontwijken. Daarom hebben verschillende staten een aantal off-label toepassingen verplicht 
terugbetaald gemaakt.205 Zo heeft de staat New York in haar wetgeving opgenomen dat verzekeraars 
terugbetaling van off-label mogen weigeren, tenzij voor de behandeling van kanker als de off-label 
behandeling werd aangeraden via AMA Drug Evaluations, the American Hospital Formulary Service 
Drug Information of the U.S. Pharmacopeia Drug Information.206  
 

                                                           
198 D. HOLLEY, “Balancing on the edge: The implications and acceptability of off-label drug use”, Albany Law Journal of 
Science & Technology 2009, 655. 
199 S.R. SALBU, “Off label use, prescription, ande marketing of FDA-aproved drugs: An assessment of legislative and 
regulatory policy”, Fla Law Rev. 1999, 181-211. 
200 The American College of Obstetrics and Gynecology’s Ethics Guidelines, http://www.acog.org/Resources-And-
Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Ethics/Innovative-Practice-Ethical-Guidelines. 
201 Richardson v. Miller, 44 S.W.3d 1, 13, n.9 (Tenn. Ct. App. 2000). 
202 J. MAXWELL, J.D. MEHLMAN , “Off-label prescribing”, The Doctor will see you now, 2005, 
http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/bioethics/art1971.html. 
203 J.A. BECK,  E.D. AZARI, “FDA, off-label use, and informed consent: Debunking myths and misconceptions”, Food Drug L.J. 
1998, 81. 
204 R. MUNSON ,” Intervention and Reflection: Basic Issues in Medical Ethics”, 4 th ed., Thomson/Wadsworth, 1992, 324. 
205 ALA. CODE § 27-1-10.1 (LexisNexis 2007) CAL. INS. CODE § 10123.195(a) (West 2005) ;CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 38a-
492b(a) , 38a-518b(a) (West 2007); FLA. STAT. ANN. § 627.4239(2)(a) (West 2005) ; 5 ILL. COMP. STAT. ANN. 375/6.4 (West 
2005) ; MICH. COMP. LAWS ANN. §§ 500.3406e , 500.3616a (West 2002); MO. ANN. STAT. §§ 376.429(3) , 376.1361(11) 
(West 2002 & Supp. 2009); N.H. REV. STAT. ANN. §§ 415:6-g , 415:18-j (LexisNexis 2009); N.J. STAT. ANN. § 26:1A-36.9 
(West 2007) ; OHIO REV. CODE ANN. § 1751.66(A) (West Supp. 2008) ; OKLA. STAT. ANN. tit. 63, §§ 1-2604, 1-2605 (West 
2004) ; R.I. GEN. LAWS § 27-55-2 (2008) ; VA. CODE ANN. § 38.2-3407.5 (2007) . 
206 N.Y. INS.LAW § 3216(h)(12)(A)McKinney 2008). 

http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Ethics/Innovative-Practice-Ethical-Guidelines
http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Ethics/Innovative-Practice-Ethical-Guidelines
http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/authors/articles/mehlman.html
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Alsook in de rechtszaak Bax Global Inc. v Brennerman 207 waar een chirurg via microdisectomie een 
kunstplaat in de wervelkolom had gezet, een techniek die nog niet officieel werd erkend door de FDA 
(verwachting was wel dat dit binnen het jaar zou gebeuren), werd door de rechter niet aanzien als 
experimenteel. De motivering door de rechtbank was gebaseerd op het feit dat deze techniek in 
Europa al heel vaak werd toegepast. The Ohio State Medical Association verwoordde het als volgt: 
...” "off-label use" is neither "experimental" nor "investigational". The off-label use of a medical 
device is merely a matter of medical judgment and, as such, subjects a physician to professional 
liability for exercising professional medical judgment” 

 
Een andere opgeworpen reden om off-label gebruik niet als een experiment te kwalificeren, is het 
feit dat vooraleer de FDA goedkeuring verleent om het geneesmiddel op de markt te brengen er 
voorafgaand heel wat onderzoek is voorafgegaan zodat de FDA in principe zeker is dat ze de 
veiligheid en werkzaamheid van dat geneesmiddel in het algeheel kan garanderen. De FDA weet dat 
bij het toekennen van een vergunning er een grote kans bestaat dat er off-label gebruik zal ontstaan. 

208 Niettegenstaande dat ook bij een on-label indicatie (dus na vergunning) er nog 
veiligheidsproblemen aan het licht kunnen komen. 
 

3.3 Kwalificatie als experimentele therapie of therapeutisch experiment  
 
Een aantal auteurs halen nog andere mogelijke kwalificaties aan binnen de categorie van  
experiment.209 In de praktijk is het echter onmogelijk om experimentele therapie en therapeutisch 
experiment van elkaar te onderscheiden. Ik zou beide persoonlijk omschrijven als een laatste 
reddingsboei voor de patiënt die op een zinkend schip zit. Rechtsleer en rechtspraak zullen deze 
termen vaak door elkaar gebruiken in identieke situaties.210 Theoretisch ligt het onderscheid echter 
duidelijker: een therapeutisch experiment is in principe sensu stricto een experiment men wil kennis 
vergaren, vb. een geneesmiddel gebruiken dat enkel nog maar op dieren is getest. Of dit een 
therapeutisch effect heeft bij mensen is dus een groot vraagteken. Het experimentele overstijgt het 
innovatieve hier. Echter een arts die een reeds vergund en dus reeds wetenschappelijk onderzocht 
medicament voorschrijft doch nu de effectiviteit op andere klachten wil testen is eerder sprake van 
experimentele therapie.211  
 
BESLUIT KWALIFICATIE 
 
Aantal critici zien off-label sowieso als vallend onder een experiment omdat het kenmerken bezit van 
de criteria die een experiment omschrijven. Ook de Wet Medische Experimenten voorziet in artikel 2, 
19° een vergund geneesmiddel voor een niet-vergunde indicatie kan worden gezien als een 
geneesmiddel voor onderzoek. Andere visie omhelst dan weer dat off-label wel degelijk een 
individueel therapeutisch doel heeft waardoor het kan aanzien worden als een loutere  behandeling. 
Gezien off-label kenmerken van beide draagt, kan het onder de noemer van experimentele therapie 
vallen. Experimentele therapie vraagt dus wel om een apart juridisch statuut gezien het momenteel 
zwevende is tussen een puur experiment, dat valt onder de wet medische experimenten en een 
medische behandeling. Zolang de rechter de behandeling van de patiënt als primair aanziet (zoals 
momenteel de heersende mening zowel in de Belgische rechtspraak als rechtsleer is) zal er geen 
sprake zijn als vallend onder de Wet Medische Experimenten.  

                                                           
207 Bax Global Inc. v Brenneman, Ohio 695 (Ohio Ct. App.,2007) 
208 J.A. BECK,  E.D. AZARI, “FDA, off-label use, and informed consent: Debunking myths and misconceptions”, Food Drug L.J. 
1998, 82. 
209 D.H. COWAN, “Innovative Therapy versus Experimentation”, Tort and Ins.Law.J, 1985, 623. 
210 A.VIJVERMAN, “De Wet Experimenten op de Menselijk persoon” in T. VANSWEEVELT, F. DEWALLENS (eds),  Handboek 
Gezondheidsrecht, Volume II ,Antwerpen, Intersentia, 2014, 1066. 
211 I. VRANCKEN, “Juridische aspecten van het off-label voorschrijven van geneesmiddelen”, T. Gez 2015-16, 203; L. NOAH,” 
Informed consent and the elusive dichotomy between standart and experimental therapy”, Am.J.L.&Med. 2002, 391. 

http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1192/
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Waar de bal valt, links of rechts, is dus afhankelijk van de beoordeling in concreto door de rechter. De 
rechter zal wel waakzaam moeten zijn in het feit dat de arts zich zou kunnen verschuilen onder het 
belang van de patiënt terwijl hij in se hoofdzakelijk kennis wil verwerven. Hierdoor zou niet-naleving 
van de Wet Medische Experimenten, volgens art 33 van diezelfde wet, een strafbaar feit uitmaken. 

4  THERAPEUTISCHE VRIJHEID  

 
De verplichting om de patiënt de best passende behandeling te geven, is geen rechtvaardiging om 
onbezonnen geneesmiddelen voor te schrijven doch wordt er van een arts verwacht dat hij alles uit 
de kast haalt om te helpen zolang hij dit rationeel kan verantwoorden rekening houdende met het 
zorvuldigheidscriterium, zijn therapeutische vrijheid en informed consent.  

De Verklaring van Helsinki 212 bepaalt: “Bij de behandeling van een zieke, moet de arts vrij kunnen 
beslissen een nieuwe diagnostische of therapeutische methode toe te passen indien er naar zijn 
mening hoop bestaat dat hierdoor het leven van de patiënt zal worden gered, beterschap zal 

optreden of de pijn zal worden verlicht”. Een arts behoudt dus weliswaar de volledige 
therapeutische vrijheid bij het behandelen van een patiënt met ongeneeslijke ziekte of zelfs hopeloze 
gezondheidstoestand en waarvoor geen therapeutisch alternatief beschikbaar is. Hierbij zal de arts 
vaak kiezen voor een nieuwe therapie die nog niet erkend is. Volgens de Nationale vraad van de Orde 
der Artsen is het hierbij wel aangeraden om het advies in te winnen van een commissie voor ethiek 
conform de verklaring van Helsinki.213  

Ook de rechtsleer is deze mening toegedaan gezien de experimentele therapie op deze manier 
medisch geïndiceerd is.214 Het Hof van Beroep te Aix in Frankrijk spreekt zelfs van een plicht om, 
indien het noodzakelijk is in het belang van de patiënt, af te stappen van de gebruikelijke 
therapieën.215  

De Europese wetgeving behelst geen verbod op off-label voorschrijfgedrag, maar dat wil niet zeggen 
dat het niet onethisch kan zijn naar patiënten toe om hen geneesmiddelen voor te schrijven zonder 
bewijs van veiligheid en werkzaamheid. De verantwoordelijkheid voor het voorschrijven van 
medicamenten berust steeds bij de arts. Wanneer er zich ongewenste bijwerkingen manifesteren 
kunnen er dus problemen rijzen op medico-legaal vlak voor de arts.216  
 
 
 
 
 

                                                           
212 Dit is geen verdrag enkel een ethisch document betreffende de ethische eisen waaraan een experiment moet voldoen 
,opgesteld door de wereldartsenbond in juni 1964. In de verklaring worden richtlijnen en basisprincipes gegeven voor het 
verrichten van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek op mensen en de omstandigheden waaronder deze zijn 
toegestaan. De verklaring van Helsinki ,hoofdstuk II, Medische research in combinatie met geneeskundige verzorging 
213 NATIONALE RAAD VAN DE  ORDE DER ARTSEN, “Advies Voorschrijven van een nog niet geregistreerd geneesmiddel”, 
Tijdschrift Nationale Raad, 1999, nr 84, https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/ 
214 X. RYCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, Les droits et les obligations des Médecins, Larcier, Brussel, 1971, 399. 
215 Aix 13 februari 1957,J.C.P. 1957, 10.050: “Attendu que lorsque l’intéret du malade l’ exige, le médecin a non seulement le 

droit mais le devoir de s’écarter des usages ou des règles consacrées par l’usages pour le traitement de la maladie” 
216 C. DELFORGE, “La responsabilité civile du médecin au regard de la presciption de médicaments”, R.G.D.C., 2003,  369-383; 
M. GOBERT, “Publicité et information relatives aux médicaments: les limites de ces deur notions au travers de la pratique 
dans tous ses aspect”, T. Gez. 2009, 187-203. 
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4.1 Wettelijke bepalingen 
 
Mits respect van de rechten van de patiënt 217 en de proportionaliteitsvereiste, is het de arts 
toegestaan om in volledige vrijheid volgens de professionele standaard als een bonus medicus de 
best passende behandeling volgens hem toe te passen.218  
De medisch-professionele autonomie wordt in de medische wetenschap omschreven als de vrijheid 
van de arts om medische beslissingen te nemen in het belang van de patiënt. Mogelijk misbruik 
wordt van tafel geveegd door te wijzen op ethische codes, waardigheid van het beroep en de 
jarenlange studie. Geneeskunde is geen exacte wetenschap vandaar dat deze vrijheid noodzakelijk is. 
 
 GVU wet 
 
Zo bepaalt artikel 73 § 1 van deze wet 219 dat de arts in geweten en in volle vrijheid over de aan de 
patiënten te verlenen verzorging oordelen. 
 
WUG wet 
 
Volgens artikel 31 van de Wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen220 mogen aan artsen 
geen reglementaire beperkingen worden opgelegd bij de keuze van de middelen die aangewend 
moeten worden, hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het instellen en uitvoeren van de 
behandeling, hetzij voor het uitvoeren van magistrale bereidingen. Art 31 bepaalt verder ook dat 
misbruiken van de vrijheid, beteugeld worden door de Orde van de Artsen. Volgens het Hof van 
Cassatie doelt misbruik hier op een verkeerd gebruik waarbij geen opzet vereist is.221 Hierdoor krijgt 
het een ruimere betekenis. 
 
Ziekenhuiswet 
 
In artikel 130 § 1, tweede lid Ziekenhuiswet 222 wordt tenslotte gesteld dat de professionele 
autonomie van de individuele ziekenhuisarts op het vlak van het stellen van de diagnose of het 
uitvoeren van de behandeling niet in het gedrang mag worden gebracht. 
Beleidsmaatregelen mogen hier niet tegen ingaan. De therapeutische vrijheid beoogt de autonomie 
van de arts te vrijwaren.223  
 

4.2 Professionele autonomie 
 
Men kan professionele autonomie en diagnostische-/therapeutische vrijheid aanzien als yin en yang 
principe. Professionele autonomie is een plicht met een absoluut karakter van de arts t.o.v. de 
patiënt om onafhankelijk te beslissen over diagnose, behandeling, keuze van de aan te wenden 
middelen. Het laatste is een relatief recht om t.o.v. publieke instellingen en overheden om 

                                                           
217 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
 

218 D. VANDERMEERSCH,” Medische fout ,sterilistatie en medische experimentatie”,T.P.R. 1983, 451 e.v..; Rb. Antwerpen, 24 
juni 1988,  T.Gez. 1988-89, 93. 
219 Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 
op 14 juli 1994, BS 27 augustus 1994. 
220  gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 18 juni 2015 
gewijzigd door de  Wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 27 december 2016 
221 Cass 5 november 1987, Arr Cass.,308, Pas. 1988,vol. I, 298; H. NYS, Geneeskunde-Recht en Medisch Handelen, Gent, 
Story-Scientia, 2005, 591. 
222 Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, BS 7 oktober 1987 
223 T. GOFFIN, De professionele autonomie van de arts. De rechtspositie van de arts in de art-patiëntrelatie, Brugge, die 
Keure, 2011, 494.   
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onafhankelijk te oordelen over de diagnose en de beste behandeling.224 De relativiteit moet gezocht 
worden in de manoeuvreerruimte van de arts zoals de vrije wil van de patiënt, openbare orde. 

 

4.3 Geen absoluut recht 
 
Bovengenoemde vrijheid vertoont geen absoluut karakter gezien men deze vrijheid kan misbruiken, 
rechtscolleges beschikken dus over een marginaal toetsingsrecht.225 Grotendeels biedt dit 
deontologisch principe de garantie aan de arts dat een rechter slechts zeer beperkt uitspraak kan 
doen over de behandelingsmethode. 
 
Door de ruimere visie van misbruik door het Hof van Cassatie kan de tuchtrechter zich een oordeel 
vormen over het al dan niet correct toepassen van deze vrijheid overeenkomstig art 11 lid 2 van het 
KB nr. 78. 226 Overigens is misbruik in artikel 11, lid 2 geen misdrijf. Doch de omstandigheden waarin 
het misbruik wordt gepleegd, kunnen met zich meebrengen dat het onder een of andere 
strafrechtelijke kwalificatie kan worden gebracht.227  
 

4.4 Code van geneeskundige plichtenleer 
 
De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft onder meer als taak de algemene beginselen en de 
regels vast te stellen betreffende de zedelijkheid en de eer, die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening 
van het beroep. Deze beginselen en regelen vormen de Code van medische plichtenleer228, waarin in 
art 36, misbruik van diagnostische- en therapeutische vrijheid een inbreuk op de kwaliteit van zorg 
vormt.229 Aangezien de Code van medische plichtenleer tot nog toe niet bindend werd verklaard, zijn 
de bepalingen ervan niet van kracht en kunnen zij op zich geen rechtstreekse rechtsgevolgen 
teweegbrengen.230 Nochtans wil dit niet zeggen dat ze van geen tel zijn. In tuchtzaken geldt immers 
het principe nullum crimen sine legen niet, zodat het praktische belang van de niet afdwingbaarheid 
van de Code aan belang inboet. Anders dan in strafzaken moet enkel de straf omschreven zijn, in 
welke gevallen ze moeten toegepast worden staat niet vermeld in het KB nr. 79.231 232 Bovendien kan 
de civielrechtelijke rechter zich laten leiden door deze deontologische normen bij de beoordeling van 
de vereiste zorgvuldigheid van de arts. 
 
Cassatie verantwoordde het als volgt: "het is niet dubbelzinnig noch tegenstrijdig vast te stellen dat 
de code van geneeskundige plichtenleer geen verbindende kracht heeft, doch dat de daarin vervatte 
regel niettemin een regel van de plichtenleer is, die als dusdanig geldt voor alle artsen" 233 De raden 
van de Orde kunnen dus wel bepalingen van de Code in hun beslissingen aanhalen of citeren als 

                                                           
224 H. BAERT, Welzijn en gezondheid in 2002: kiezen en/of delen, Leuven, Lucas, 1995, (DI-5-3-1) DI-5-3-4) 
 

225 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 407. 
226 KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunde, BS 14 november 1967. 
227 H. NYS, Geneeskunde - Recht en Medisch Handelen, Gent, Story-Scientia, 2005, 591. 
228 https://www.ordomedic.be/nl/code/inhoud/ 
229 R. SCHEPERS, Artsen in gebreke, Zelfregulering door het medisch beroep, Leuven , LannooCampus, 2008, 57. 
230 RvS 18 januari 1974, nr 16205, Peers; Cass 29 april 1983, T.Gez. 1983-84, 244 noot H.NYS; Cass. 17 maart 1978, R.D.P. 
1982, 899, noot LOUVEAUX ; M.VAN LIL, “ Bindende kracht van de Code van geneeskundige plichtenleer, evolutie van de 
cassatierechtsrpaak sinds 1975”, T. Orde Geneesh 1987, nr 387, 75. 
231 KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen, BS 14 november 1967. Gewijzigd door de Wet van 17 
juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015. 
232 H. NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen,  Brussel, Story-Scientia, 2005, 80.; nullem poena sine lege geldt ook 
gedeeltelijk in het tuchtrecht zodat de opsomming van de straffen limitatief is, maar de rechter beslist zelf  de 
strafmaat,welke sanctie hij aan de schending oplegt, dit is niet wettelijk bepaald, zie o.a I. OPDEBEECK, Tuchtrecht in de 
lokale besturen, Brugge, die Keure, 1992, 65. 
233 T. BALTHAZAR,  BS Gezondheidsrecht, persoonlijke nota’s cursus J. FOPPE , http://vrg-
gent.be/docs/upload/(180)_samenvatting%20bs%20gezondheidsrecht%20(2011).pdf 

http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/sites/default/files/43/Wetgeving/KB-nr-79-Orde/coordinatie-orde-artsen-kb-nr-79-kb-10-11-1967.pdf
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regels van de geneeskundige plichtenleer, maar de bepalingen van de Code mogen geen 
rechtsgevolgen teweegbrengen.234 Een bepaling in de Code kan dus als deontologische regel erkend 
worden en op deze manier kan de overtreding ervan worden gesanctioneerd met een 
tuchtmaatregel. Volgens art 6,2° van het KB nr. 79 waken de provinciale raden van de Orde over het 
naleven van de regels van de medische plichtenleer, zodat volgens de rechtspraak haar bevoegdheid 
ruimer is dan enkel de in de Code geformuleerde regels.235 Deze visie werd ook overgenomen in de 
Memorie van Toelichting.236 Rechtsonzekerheid troef voor de arts. 
 

4.5 Adviezen nationale raad van de orde der artsen 
 
Tijdens het off-label voorschrijven moet volgens de Orde der Artsen de veiligheid, het belang van de 
patiënt en de eerbiediging van het ethisch beginsel steeds op de voorgrond staan in zijn 
therapeutische keuze, zo niet maakt een arts misbruik van zijn vrijheid. Bovendien is de arts verplicht 
de patiënt duidelijk in te lichten over het off-label gebruik en de reden ervan. Nevenwerkingen, 
risico’s en mogelijke alternatieven moeten o.a. het onderwerp van het gesprek uitmaken.237 

Deze adviezen zijn niet afdwingbaar al probeert de Orde hier een deur open te houden. Ontwerpen 
van samenwerkingsovereenkomsten en statuten passeren verplicht de Provinciale Raden. Zij zullen 
enkel groen licht geven indien er opname is van een clause waarin wordt bevestigd dat de artsen de 
overeenkomst zullen aanpassen aan de opmerkingen van de Orde. 
 

4.6 Rechtspraak 
 
Vonnissen en arresten inzake therapeutische vrijheid zijn zeldzaam, tenminste toch rechtspraak die 
expliciet gaat over therapeutische vrijheid.238 Volgens uitspraak van het Hof van Cassatie 239 en 
Grondwettelijk hof 240, is deze vrijheid geen algemeen rechtsbeginsel, ondanks dat dit begrip toch 
degelijk kan aanschouwd worden al een gedragsregel die noodzakelijk wordt geacht in een 
samenleving. Hoofdreden zou kunnen zijn dat een rechtsbeginsel niet reeds door een wettelijk 
bepaling nader geregeld mag zijn.241 Het arrest verwijst omtrent de therapeutische vrijheid expliciet 
naar art 11 van de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen. 
 
 
 

4.7 Arts in ziekenhuis 
 
Welke medicijnen een ziekenhuis permanent ter beschikking heeft in een ziekenhuis om te voldoen 
aan diagnostische en therapeutische behoeften wordt beslist door het medisch-farmaceutisch 
comité in het ziekenhuis. Aan de hand van wetenschappelijke en economische criteria wordt er een 
lijst opgesteld. Het comité kijkt verder ook toe op de standaardisatie van procedures inzake 
geneesmiddelengebruik. Gezien er veel onduidelijkheden, zoals mag een arts een medicijn 

                                                           
234 S. CALLENS, "De rol van de Orde van Geneesheren in de gezondheidszorg" in S. LUST en P. LUYPAERS (eds.), Tucht en 
deontologie. (In)effectiviteit van het tuchtrecht ter handhaving van de waardigheid van het ambt, Brugge, die Keure, 2007, 
146.; H.NYS, “ Het bindend karakter van de epalingen van de Code voor geneeskundige plichtenleer: een ommekeer in de 
cassatierechtspraak?”, T.Gez 1983-84, 225. 
235 Cass. 9 maart 1971, Arr. Cass. 1971, 658, Pas. 1971, I, 623.   
236 Parl.St.Senaat 1962-63 nr 172, 11. 
237 Nationale Raad van de Orde der Artsen,  “Advies Offllabel gebruik van geneesmiddelen verschaft door de arts tijdens een 
raadpleging”, Tijdschrift Nationale Raad  2016, nr. 154, https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/ 
238 G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Brussel, Larcier, 2010, 384.   
239 Cass. 13 november 1986, Arr Cass 1987, 343; Pas. 1987, I, 317; RW 1986-87, 2026. 
240 Arbitragehof nr 28/93, 1 april 1993, BS 7 mei 1993 
241 R. SOETAERT, “Algemene rechtsbeginselen in cassatie” in E. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, 
Kluwer, 1991, 91.   



 

48 

voorschrijven dat niet voorkomt op het therapeutisch formularium? Indien het medicijn niet 
aanwezig is, kan hij dit eisen? Moeten de richtlijnen enkel gebaseerd zijn op de Belgische bijsluiter of 
zijn opinies van experten, internationale richtlijnen ook objectieve criteria? Op 9 maart 2010 heeft 
Open VLD een aantal van deze vragen voorgeschoteld aan Vice-Eerste Minister en Minister van 
Begroting.242 De antwoorden te hebben gelezen kan ik volgende concluderen: Gezien de 
therapeutische vrijheid wettelijk verankerd is, is de arts niet gebonden door het Formularium. Zij 
kunnen dus wel degelijk andere medicatie voorschrijven. De arts beschikt echter niet over de 
bevoegdheid om het Formularium aan te passen en kan niet eisen dat geneesmiddelen, die niet op 
deze lijst voorkomen doch wel voorgeschreven worden, permanent aanwezig zijn in het ziekenhuis. 
Een bijkomende vraag rondom aansprakelijkheid bij off-label voorschrijven binnen de 
ziekenhuismuren en complicaties werd logischerwijze beantwoord met: “het is de rechter die in 
concreto beslist wie aansprakelijk is: de arts, afzonderlijke leden van het comité, het gehele comité of 
enkel diegene die aanwezig waren op het moment van beslissing”. 
 

4.8 Beperking therapeutische vrijheid 
 

4.8.1 Zorgvuldigheidscriterium 
 

4.8.1.1 Rechtspraak 
 
Op 1 april 1993 heeft het Grondwettelijk Hof zich in een arrest 28/93 243 uitgesproken over de 
individuele verantwoordelijkheid van de arts aangaande diagnostische- en therapeutische vrijheid. 
Sindsdien gaat men de arts vergelijken met een normaal, voorzichtig en bedachtzame collega in 
dezelfde omstandigheden om te beoordelen of er sprake is van goede medische praktijk. 
Vanuit juridisch oogpunt, wordt de therapeutische vrijheid aldus beperkt door de grenzen van de 
zorgvuldigheidsmaatstaf. 
 
Aan de andere kant dient de arts ook rekening te houden met de keuze van de patiënt, tenzij deze 
keuze in strijd zou zijn met de zorgvuldigheidsmaatstaf.244 De arts mag immers niet buiten de 
zorgvuldigheidsmaatstaf treden, zelfs niet indien de patiënt daar toestemming toe verleent. Het 
recht op kwaliteitsvolle dienstvertrekking volgens artikel 5 van de Patiëntenrechten 245 doet volgens 
NYS geen afbreuk aan de professionele autonomie van de arts.246 Tijdens de parlementaire 
voorbereidingen van de Patiëntenrechtenwet heeft de Minister te kennen gegeven dat een arts nooit 
verplicht kan worden om tegen zijn geweten te handelen.247  

 

 

 

 
 

                                                           
242 schriftelijk vraag nr 4-7120 van Ann Somers d.d. 9 maart 2010, 
http://www.senate.be/www/?LANG=nl&LEG=4&MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&NR=7120. 
243 Zie supra voetnoot 239. 
244 Het zorgvuldigheidsbegrip wordt uitgebreider behandeld in 5.1 alsook bij het foutcriterium (6.2.2.3) inzake 
aansprakelijkheid zal ik hierop terugkomen. 
244 Zie supra voetnoot 216. 
245. Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
246 H. NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen,Brussel, Story-Scientia, 2005, 145. 
247 Wetsontwerp 19 februari 2002 betreffende de rechten van patiënt, Parl. St. Kamer 2001- 02, 1642/012, 64. 
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4.8.1.2 Rechtsleer 
 
Volgens bepaalde auteurs waaronder NYS bepaalt art 11 van de WUG wet 248 duidelijk dat de vrijheid 
i.v.m. de keuze van de middelen gebonden is tot wat een ander zorgvuldig arts in dezelfde 
omstandigheden zou aanwenden.249  
 
Nog een stap verder als NYS kan men de vrijheid definiëren zoals tijdens een symposium van het 
Vlaams Artsensyndicaat op 22 november 2008 met als titel “De Rechten van de Arts” omschreef 
NEELS het volgende: “ de vrijheid van de arts om volgens de regels van de kunst-EBM, klinische 
ervaring en guidelines- de diagnose te stellen van zijn patiënt, zijn patiënt te informeren over diens 
gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan, evenals over de aanbevelingen inzake 
levenswijze en mogelijke behandelingen. Voorts de patiënt binnen de op grond van die informatie 
bekomen informed consent de aangewezen behandeling voor te schrijven, daarbij alle richtlijnen en 
guidelines respecterend en budgetoptimaal tewerk te gaan, en toch de best mogelijke zorg te 
verlenen, onder individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt en 
verantwoordingsplicht naar de autoriteiten van de ziekteverzekering.” 250 Hier ziet men duidelijk nog 
een engere definitie door rekening te houden met zorgrichtlijnen. 
 

4.8.2 Zorgrichtlijnen 
 
Kwaliteitszorgrichtlijnen zijn onlosmakend verbonden met therapeutische vrijheid. Daar waar 
vroeger handboeken en medische publicaties een steunpilaar vormden voor bepaalde beslissingen 
van artsen, hebben zorgrichtlijnen, practice guidelines, protocols deze functie overgenomen.251 
De meest gehanteerde international definitie van een zorgrichtlijn luidt als volgt: systematically 
developed statements to assist practitioner and patient decisions about appropriate health care for 
specific clinical circumstances.252  
 
Zowel medische vakverenigingen als wetenschappelijke organisaties vaardigen richtlijnen uit voor 
een kwalitatief hoogstaande zorg. Deze hulpmiddelen bieden de arts een extra instrument naar 
normgeving toe om beslissingen te nemen, ze zorgen als het ware voor een kader waarbinnen een 
arts vrij is in zijn oordeelsvorming.  
 

4.8.2.1 Juridische status van een zorgrichtlijn 
 
Een zorgrichtlijn is een niet-bindend gedragsvoorschrift van algemeen aanvaarde praktijken op basis 
van medisch-professionele standaarden voor medisch handelen.253 Het is de bedoeling dat dit een 
houvast is voor de arts in de dagdagelijks praktijk zonder echter zijn handelen te beperken. In 
principe hebben ze geen rechtskracht, soms kan of moet de arts er van afwijken.254 Richtlijnen 
kunnen hulp bieden bij het nemen van een medische beslissing, maar dienen niet determinerend te 
zijn bij de afweging.255 Richtlijnen zijn dus eerder een invulling van de medisch-professionele 

                                                           
248 Zie supra voetnoot 219. 
249 H.NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005,590. 
250 http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/nieuwsbericht/verslag-symposium-rechten-van-de-arts-22112008. 
251  T. GOFFIN,” Diagnostische en therapeutische vrijheid “ in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), Handboek 
Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014 ,1088. 
252 M.J. FIELD en K.N. LOHR (eds), CLinical Practice Guidelines.Directions for a New Program, Washington D.C., Institute of 
Medicine, National Academy Press, 1990, 35. 
253 F. DEWALLENS, “ Aansprakelijkheid : De juridische duiding van medische standaarden en richtlijnen “, Huisarts Nu 1998, 
237-241; S. LIERMAN, Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid : gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik 
van ioniserende straling in de geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 2004, 301-308. 
254 J.J.E. VAN EVERDINGEN, J.S. BURGERS en W.J.J. ASSENDELFT, Evidence-based richtlijnontwikkeling : een leidraad voor de 
praktijk, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2004, 76. 
255 W.R. KASTELEIN, “Juridische implicaties van medische richtlijnen”, Oncologie Magazine 2009, 1, 10. 
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standaard en een instrument aan de hand waarvan de rechter de zorgvuldigheidsmaatstaf kan 
vormen.256 Het niet bindend karakter is echter relatief: Indien de richtlijn door een reglementaire- of 
wettelijke bepaling dwingend worden gemaakt (geïncorporeerd worden in contracten of in 
wetgeving), waarbij een expliciete verwijzing 257 volstaat, dan kan ze worden aanzien als een 
resultaatsverbintenis waarbij niet-naleving als fout van de arts kan worden aanzien.258 Het belang zal 
zwaarder doorwegen al naargelang ze dwingend is opgesteld of als vaste standaard in de praktijk 
wordt aanzien. Het hanteren hiervan reduceert bij de arts het risico op schadeclaims 259, doch 
naleving ervan sluit een claim niet helemaal uit gezien het zorgvuldigheidscriterium meer kan eisen 
van een arts dan enkel het volgen van deze richtlijn.260 

 
Ook in Nederland maakt men duidelijk dat zorgrichtlijnen niet bindend zijn: “De opname van 
richtlijnen in het register van Zorginstituut in Nederland is enkel bedoeld naar transparantie toe en 
heeft geenszins de intentie om juridische gevolgen voor de positie als betekenis van deze standaarden 
noch voor de positie van de zorgaanbieders teweeg te brengen”.261 Doch de beslissing van het 
Zorginstituut om een standaard niet op te nemen in het register wil niet zeggen dat deze geen 
onderdeel zou zijn van de professionele standaard in brede context. Richtlijnen moeten m.a.w. in 
beginsel wel in acht genomen worden, als normen van de beroepsgroep, tenzij in het belang van de 
goede patiëntenzorg aangewezen is om af te wijken en dit ook beargumenteerd kan worden.262 
 
Er zal enkel sprake zijn van aansprakelijkheid indien het niet naleven van een praktijkrichtlijn, door de 
rechter, al dan niet na advies van een gerechtsdeskundige, aanzien wordt dat een “normaal 
zorgvuldig arts” in dezelfde omstandigheden deze richtlijn wel had nageleefd.263 Richtlijnen kunnen 
een middel zijn om te bewijzen of om te bepalen of een arts al dan niet zorgvuldig heeft 
gehandeld.264  
 

4.8.2.2 Verschillende vormen 
 
Naargelang de beoogde flexibiliteit van de norm onderscheidt men standaarden, praktijkrichtlijnen 
en opties.265  

 
-Standaarden dienen strikt te worden toegepast. Schending van een standaard zou aansprakelijkheid 
moeten teweegbrengen. Verweer hiertegen is moeilijk.266 Ze worden omschreven als een door 

                                                           
256 T.H. BOYD, “Cost containment and the physician’s fiduciary duty to the patient”, DePaul Law Review, 1989- 90, 131-159; 
Rb. Leuven 30 juni 1992, T.Gez. 1993-94 , 290-298 .  
257 de verwijzing moet weliswaar dwingend zijn in die zin dat de rechtsregels enkel worden gerespecteerd door te handelen 
in overeenstemming met deze technische regels. 
258 S. LIERMAN, Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid : gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van 
ioniserende straling in de geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 2004 , 301-308. 
259 F. GODDEVRIENDT en S. CALLENS, “De impact van zorgrichtlijnen op de medische aansprakelijkheid”, in X (ed.), Recht in 
Beweging, Antwerpen, Maklu, 2004, 411. 
260 S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, 186. 
261 J. LEGEMAATE,  De gevolgen van het opnemen van professionele standaarden in een wettelijk register voor de juridische 
betekenis van deze standaarden en voor de juridische positie van, Academisch Medisch Centrum, Universiteit Amsterdam, 
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262 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEMATOLOGIE, De juridische status van richtlijnen, 2009, 
www.hematologienederland.nl/juridisch 
263 I. VINCK, D. PAULUS, H. VAN BRABANDT en D. RAMAEKERS, rapport 26A , Medico-legale aspecten van klinische 
praktijkrichtlijnen, FKCE, 2006, 7,https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20061027305.pdf 
264J. FINDER, “The future of practice guidelines in medical malpractice litigation: should they constitute conclusive evidence 
of the standard of care?”, Health Matrix Clevel. 2000, 78. 
265 D.M. EDDY, Designing a practice policy, standards, guidelines and options, JAMA 1990, 3081; I. VINCK, D. PAULUS, H. VAN 
BRABANDT en D. RAMAEKERS, rapport 26A , Medico-legale aspecten van klinische praktijkrichtlijnen, FKCE, 2006, 7. 
266 S. CALLENS en J. PEERS (eds.), Organisatie van de gezondheidszorg , Antwerpen, Intersentia, 2008, 601. 
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beroepsbeoefenaren overeengekomen uitvoeringsniveau, dat geschikt is voor de aangesproken 
populatie. 
 
-Praktijkrichtlijnen zijn flexibeler Afwijken ervan kan gerechtvaardigd worden omwille van o.a. de 
individuele noden van de patiënt. Het niet volgen van de richtlijn maakt dus niet ipso facto een 
medische fout uit. Men beschouwt ze als normen die aangeven wat in een bepaalde beroepsgroep 
gezien wordt als goed professioneel handelen.  
 
-Opties zijn neutraler. Zij houden enkel een aanbeveling in en laten de vrije keuze volledig over aan 
de arts.  

 
-Beroepscodes zijn codificaties van deontologische normen over wat een arts behoort te doen of na 
te laten tegenover de patiënt, collega’s en derden.267   
 

Ook in de Nederlandse literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het begrip richtlijnen, 
protocollen, standaarden, gedragsregels en deontologische codes. Waar een praktijkrichtlijn 
aangeeft wat moet gedaan worden, beschrijven protocollen eerder hoe dat moet worden gedaan.268 

Het begrip standaarden in de Nederland dekt een andere lading dan de inhoud die eraan werd 
gegeven door EDDY (cfr. Supra).  Standaarden vallen hier gewoon onder de klinische 
praktijkrichtlijnen. 
 
Positivisten zien richtlijnen als een ideaal werkinstrument om kennis over te brengen gezien ze zijn 
opgesteld door organisaties actief in het medisch terrein. Gezien de structurele opstelling stimuleren 
ze ook de communicatie tussen arts en patiënt.269 Tegenstanders halen aan dat indien deze 
richtlijnen te veel gewicht in de schaal werpen men de therapeutische vrijheid zou kunnen aantasten. 
Nochtans zijn richtlijnen die dwingend zijn opgesteld meestal de weergave van een regel die een 
bonus medicus zou moeten gevolgd hebben ook indien de richtlijn er niet was, hierdoor is er dan ook 
niet echt sprake van een verlies van therapeutische vrijheid. Een ander punt van kritiek is de patiënt. 
Deze moet centraal blijven staan als hij/zij een andere keuze wil maken, moet de arts de patiënt 
hierin kunnen volgen, ook indien de richtlijn een andere behandeling voorschrijft.270  
 

Men wil een aansprakelijkheidsangst door een andere dan de voorgeschreven behandeling te volgen 
vermijden. Defensieve geneeskunde moet zoveel mogelijk vermeden worden.  
Te vermijden valt dat men de inhoudelijk aspecten van de richtlijnen tot een minimum zal herleiden 
en op deze manier de productiviteit bij het uitwerken van sterke praktijkrichtlijnen gaat 
tegenwerken. 
 

4.8.2.3 Nederland vs. België 
 

                                                                                                                                                                                     
267 S. CALLENS en J. PEERS (eds.), Organisatie van de gezondheidszorg: Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en 
medische aansprakelijkheid , Antwerpen, Intersentia, 2008, 601 
268 M. VAN REIJSEN en J.H. HUBBEN, Jurisprudentie-onderzoek. Protocollen in de Gezondheidszorg, Nijmegen, Katholieke 
universiteit Nijmegen, 1997, 23 
269 S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, 149-150. 
270 S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, 150-151. 
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4.8.2.3.1 Nederland 
 
HULST, een Nederlands auteur, is de mening toegedaan dat praktijkrichtlijnen geen beperking 
inhouden van de therapeutische vrijheid van de arts maar ze eerder moeten aanzien worden als 
geïncorporeerd in het beslissingsproces zelf.271 De auteur verwoordt het als volgt: “De arts zou bij het 
nemen van een beslissing moeten nagaan of er een richtlijn bestaat, of de patiënt in kwestie 
hieronder valt en of de richtlijn om toepassing vraagt.” 272 Het handelen conform de praktijkrichtlijn 
houdt dus niet ipso facto een bewijs van goede medische praktijk in. Ook bij het beschikbaar zijn van 
een richtlijn, bestaat er dus een verantwoordelijkheid voor de gebruiker van die richtlijn. Het is in 
hoofdorde de tuchtrechter die aandacht schenkt aan praktijkrichtlijnen en protocollen om correct 
medisch handelen te beoordelen.273 Soms is het ook zo dat een tuchtuitspraak aanleiding geeft tot de 
ontwikkeling van een richtlijn. 
 

Verankering met off-label 
 
Off-label voorschrijven van geneesmiddelen is volgens de Nederlandse Geneesmiddelenwet 274 alleen 
geoorloofd wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. 
Achterliggende gedachte hierbij is dat door de aanwezigheid van protocollen/standaarden voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing bestaat om het gebruik aan te bevelen of in overweging te 
nemen.275 Indien de protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de 
behandelend arts en apotheker noodzakelijk. Een voorbeeld van off-label medicatie opgenomen in 
een NHG-standaard betreft ®Nortriptyline bij het stoppen met roken.276  
 

Zorgvuldig zijn door niet-naleving richtlijn 
 
Nochtans qua aansprakelijkheid is het volgen van een richtlijn niet zaligmakend. Bij schade 
opgelopen door een patiënt ondanks dat de geneesheer heeft gehandeld volgens de richtlijn, kan 
deze alsnog aansprakelijkheid oplopen wegens onzorgvuldig handelen. Bewijs van schade op zich is 
niet voldoende. De patiënt zal tevens moeten bewijzen dat er wel degelijk zeer grondige reden 
voorhanden waren om af te wijken.277 
 
In bijzondere omstandigheden waarbij de arts een gefundeerde rechtvaardiging aan de dag kan 
leggen voor het niet volgen, zal de Nederlandse rechter een afwijking van richtlijnen/protocollen 
toelaten. Volgens VAN REIJSSEN en HUBBEN is niet het handelen conform een protocol maatgevend 
voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid, doch wel de wijze waarop de 
beslissing tot het volgen of het afwijken daarvan tot stand is gekomen en gefundeerd.278 Echter hoe 
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276 https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/stoppen-met-roken 
277 E. HULST, Clinical guidelines and their civil law effects, Med. Law 2002, 659. 
278 M. VAN REIJSSEN, J.H. HUBBEN, Jurisprudentie-onderzoek. Protocollen in de Gezondheidszorg, Nijmegen, Katholieke 
universiteit Nijmegen, 1997, 123; zie ook Centraal Medisch Tuchtcollege 24 maart 1992, TvGR. 1992, 482 waarin de rechter 
oordeelde dat het beleid van arts dat in overeenstemming was met het protocol mammacarnicoom van het Integraal  
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dwingender de richtlijn, hoe gefundeerder de motivatie zal moeten zijn om de afwijking te 
rechtvaardigen.279 Het behoort tot de medisch professionele autonomie van de arts te beslissen 
welke behandeling in een specifieke situatie de beste is. 
 

Ontwikkeling 
  
Nederland was samen met Frankrijk in het begin van de jaren ‘90 een van de koplopers rondom het 
ontwikkelen van een nationaal beleid inzake richtlijnen. Het Centraal Begeleidingsorgaan voor 
Intercollegiale toetsing 280 (hierna CBO) en het Nederlands Huisartsengenootschap 281(hierna NHG) 
alsook Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) spelen een belangrijke rol 
bij het opstellen en het evalueren van richtlijnen. 
 
Alles start met het definiëren van een bepaald probleem en mogelijke onduidelijkheden 
daaromtrent. Men gaat vandaaruit zoeken naar relevante wetenschappelijke literatuur, om 
vervolgens deze te gaan beoordelen, selecteren en graderen. Discussie en meningen vanuit de 
beroepsgroepen en de patiëntenorganisaties leiden vervolgens tot een concept. Autorisatie en 
landelijk draagvlak van de conceptrichtlijn ontstaan op een landelijke richtlijnbijeenkomst. 
Vervolgens vindt vaststelling, verspreiding, implementering en evaluatie van de definitieve richtlijn 
plaats. Ter ondersteuning van het richtlijnontwikkelingsproces heeft het CBO een aantal 
handleidingen ontwikkeld.282  

 

Theoretisch is het op grond van onrechtmatige daad mogelijk dat wordt besloten tot de 
aansprakelijkheid van de maker van een standaard, doch het is niet erg waarschijnlijk dat deze 
aansprakelijkheid snel zal worden aangenomen in de praktijk. De vereiste van oorzakelijk verband 
tussen de schade bij een individuele patiënt en het gebrek in de standaard zal meestal moeilijk dan 
niet aantoonbaar zijn omwille van de combinatie van twee redenen: de eigenschap van standaard als 
hulpmiddel en de eigen verantwoordelijkheid van de arts die de patiënt behandelt. Doordat de 
beroepsbeoefenaar als het ware een ‘intermediair’ is tussen maker van de standaard en de patiënt, 
en hij zich blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad in juridisch zin niet kan verstoppen achter een 
standaard, zal van de benodigde causaliteit in de relatie tussen standaardmaker en patiënt niet snel 
kunnen worden gesproken. Er wordt verwacht van de gebruikers van praktijkrichtlijnen dat zij zich 
gedragen als tussenpersonen, die de gebruikelijke klinische oordeelkundigheid aan de dag leggen en 
andere bronnen van relevante informatie consulteren.283 Dit is mogelijk anders in gevallen waarin de 
beroepsbeoefenaar het gebrek in de standaard redelijkerwijs niet had kunnen kennen. Dat zo’n 
situatie zich in de Nederlandse rechtspraak nog nooit heeft voorgedaan, is misschien het bewijs voor 
de kunde en zorgvuldigheid van de Nederlandse standaardmakers.284 
 

4.8.2.3.2 België 
 

Ontwikkeling 
 

                                                           
279 M.L. INGELSE en J.K.M. GEVERS, Juridische aspecten van richtlijnen voor medisch handelen, Amsterdam, Universiteit 
Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde, 1995, 17. 
280 www.cbo.nl 
281 http://nhg.artsennet.nl    
282 I. VINCK, D. PAULUS, H. VAN BRABANDT en D. RAMAEKERS, rapport 26A , Medico-legale aspecten van klinische 
praktijkrichtlijnen, FKCE, 2006, 27. 
283 Wickline v California, California Reporter, 1986, 661-672. 
284 J. LEGEMAATE, De gevolgen van het opnemen van professionele standaarden in een wettelijk register voor de juridische 
betekenis van deze standaarden en voor de juridische positie van, Academisch Medisch Centrum, Universiteit Amsterdam, 
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De ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen in België staat in vergelijking met Nederland in een 
relatief beginstadium. De richtlijnontwikkeling gaat in België hoofdzakelijk uit van verscheidene 
beroeps- of wetenschappelijke verenigingen, waaronder de Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse 
Huisartsen (hierna WVVH). Doch ook vanuit overheidswege zelf wordt er aan ontwikkeling, validatie 
en evaluatie van richtlijnen gewerkt door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg.285  

 

De richtlijnen worden systematisch opgesteld volgens een bepaalde methodologie. Richtlijnen 
moeten opgesteld worden volgens een strikte methodologie. Het is belangrijk erop te attenderen dat 
de kwaliteit van de methodologie van de richtlijn doorslaggevend is voor de kwaliteit van de richtlijn 
op zich.286 Na systematisch literatuuronderzoek, wordt een aanbeveling geformuleerd. Alvorens over 
te gaan tot publicatie van de richtlijnen en online terbeschikkingstelling, wordt, specifiek voor wat 
betreft de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Huisartsen, de “praktische 
haalbaarheid van de aanbevelingen” nagegaan de Vlaamse- en Waalse lokale Kwaliteitsgroepen, 
alsook volgt een validatie van de richtlijnen door Belgian Centre for Evidence-Based Medicine 
(CEBAM) na een kritische evaluatie.287  

 
Het gebruik bij besluitvorming in de rechtspraak is nog niet echt doorgebroken. Slechts enkele 
arresten tonen aan dat interne kwaliteitsnormen toch een invloed uitoefenen bij een aantal 
Belgische rechters. In een vonnis van 27 april 1999 288  oordeelde de rechtbank dat een arts 
onzorgvuldig handelt indien hij aan een kind een te hoge dosis van een geneesmiddel voorschrijft 
doordat hij het protocol onvoldoende had doorgenomen. In een andere zaak heeft de rechter inzake 
aansprakelijkheid van een anesthesist zich uitdrukkelijk gebaseerd op de Safety First-richtlijn van de 
beroepsvereniging van anesthesiologen (ontwikkeld na een advies van de Nationale Raad van de 
Orde der Artsen).289 

 
Door het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 29 maart 1996 290 werd duidelijk dat het 
naleven van een richtlijn geen garantie biedt in het ontwijken van aansprakelijkheid. Door het niet 
volgen van een expertiseverslag omdat dit afweek van de medische literatuur kan men zeggen dat 
het naleven van richtlijnen, die niet bevestigd worden door wetenschappelijk literatuur, alsnog een 
gebrek in zorgvuldigheid teweeg kunnen brengen. 
 
Aangenomen mag worden dat de rechter in toenemende mate beroep zal doen op praktijkrichtlijnen 
ter invulling van de zorgvuldigheidsmaatstaf. Er is tot nog toe geen enkele rechterlijke uitspraak die 
opsomt aan welke criteria een praktijkrichtlijn moet voldoen om in overweging te worden genomen 
in de rechterlijke beslissing. In principe zou de juridische waarde van een praktijkrichtlijn gelijk 
moeten lopen met de medisch-wetenschappelijke kwaliteit ervan. Een kwalitatief goede 
praktijkrichtlijn dient wetenschappelijk verantwoord te zijn, specifiek en flexibel te zijn en in heldere 

                                                           
285 S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, 162. 
286 Y.K. LOKE et al., “Systematic Reviews of Adverse Effects : Framework for a Structured Approach”, BMC Med. Res. 
Methodology, 2007, 7, 33; J. TUCKER, “A Novel Approach to Determining Best Medical Practices : Looking at the Evidence”, 
Hous. J. Health Law & Policy 2010, 10, 165. 
287 I. VINCK, D. PAULUS, H. VAN BRABANDT en D. RAMAEKERS, rapport 26A , Medico-legale aspecten van klinische 
praktijkrichtlijnen, FKCE, 2006, 32; S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en 
medische aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2006, 153. 
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en begrijpelijke bewoordingen te zijn opgesteld.291 Naast deze factoren spelen ook beschikbaarheid 
en toegankelijkheid een rol in de kwaliteit van een richtlijn.292  
 
Bij het bestaan van meerdere richtlijnen, stelt men een soort van hiërarchie op waarvan de rang 
bepaald wordt aan de hand van validatie. Het is daarbij aldus belangrijk te onderlijnen dat validatie in 
principe enkel verwijst naar de procedurele aspecten. De meeste validatiemethoden van Europese 
instellingen zijn gebaseerd op het AGREE-instrument 293 maar internationaal kunnen de methodes 
wel verschillen. Wat met inhoudelijk uiteenlopende aanbevelingen in verschillende praktijkrichtlijnen 
die toch tegelijk allemaal gevalideerd zijn? Hiërarchie zal hier niet meespelen in deze medische 
scholenstrijd. De arts zal kunnen kiezen gezien ze op gelijke ladder staan.294 
 

Afwijken 
 
Zoals reeds eerder vermeld is het de arts toegestaan af te wijken van een richtlijn mits 
rechtvaardiging en motivering gezien de relatie arts-patiënt op het individu is gestoeld i.t.t. tot een 
richtlijn, deze worden uitgevaardigd voor een groep patiënten. Afwijken houdt niet automatisch een 
fout uit. In bepaalde gevallen is afwijken van de richtlijn zelfs verplicht. Het is de arts die 
verantwoordelijk is voor zijn gemaakte afweging. 
 
Een duidelijke motivering in het medisch dossier bij afwijking is echter wel een vereiste.295 
In het arrest Protocol II had een arts het interne ziekenhuisprotocol nageleefd door ®Augmentin 
(antibioticum met als contra-indicatie overgevoeligheid penicilline) toe te dienen tijdens een 
operatie. Patiënt was echter overgevoelig aan penicilline en is in coma beland. De rechter heeft hier 
geoordeeld dat in eerste instantie een richtlijn navolging moet krijgen doch in bepaalde gevallen kan 
of moet worden afgeweken ervan. Het is een hulpmiddel waarbij het opvolgen niet automatisch 
betekent dat een arts zorgvuldig heeft gehandeld.296  

 

Bewijslastverdeling 

 
Volgens de klassieke regels 297 van het aansprakelijkheidsrecht en de bewijslastverdeling rust de 
bewijslast  op diegene die aanspraak maakt op schadevergoeding. Bijgeval zal de patiënt dienen aan 
te tonen dat de arts een fout heeft begaan door het al dan niet volgen van de praktijkrichtlijn in dat 
individuele geval.298 In zijn verweer zal de arts dan moeten verantwoorden waarom hij is afgeweken 
van de richtlijn.299 Het is dus aangeraden dat de reden van afwijking of conform handelen neerslag  

                                                           
291 I. VINCK, D. PAULUS, H. VAN BRABANDT en D. RAMAEKERS, rapport 26A , Medico-legale aspecten van klinische 
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vinden in het medisch dossier. Welke behandelingsalternatieven in overweging zijn genomen, de 
redenering erachter en waarom men heeft beslist die bepaalde weg in te slaan.300 Professionele 
autonomie volstaat niet als rechtvaardiging. Hoe dwingender een richtlijn omschreven is, des te 
zwaarder de bewijslast weegt qua motivering dat men heeft afgeweken ervan.301 Idem dito, zal de 
bewijslast zwaarder zijn wanneer een arts een richtlijn volgt die slechts door een minderheid van de 
artsen wordt toegepast. Hierbij zal de rechter de vergelijking maken met een normaal, zorgvuldige 
arts in dezelfde omstandigheden. 
 
Een arts kan zijn verantwoordelijkheid in principe ook niet doorschuiven naar de ontwikkelaar van de 
richtlijn tenzij de arts kan aantonen dat de richtlijn gebrekkig is. Nochtans adviseert de American 
Medical Association de ontwikkelaars om een disclaimer te publiceren bij elke uitgevaardigde 
richtlijn met de melding dat praktijkrichtlijnen geen vervanging vormen voor de ervaring en het 
oordeel van een arts.302 
 
In Nederland kan de rechter echter de bewijslast omkeren.303 Als een patiënt schade heeft geleden 
en de arts een welbepaalde richtlijn niet heeft opgevolgd en de voorwaarden voor de omkeringsregel 
zijn voldaan, is het aan de arts om te bewijzen dat de schade niet veroorzaakt werd door de 
richtlijn.304  In het Protocol I-arrest, waarbij een arts had afgeweken van een protocol inzake 
antistollingsmiddel toedienen, die als een echte veiligheidsnorm werd beschouwd en waaraan 
volgens de rechter ook patiënten aanspraak aan konden, werd het causaal verband vermoed via de 
omkeringsregel, tenzij de arts kon bewijzen dat de schade ook zou zijn ontstaan zonder dat er was 
afgeweken van het protocol.305 De verdediging van de arts stelde nog dat het ging over een intern 
protocol en dat niet naleving geen fout uitmaakt tenzij een andere vakgenoot volgens het 
zorgvuldigheidscriterium een andere beslissing zou genomen hebben. En dit was niet het geval 
gezien er intern geen consensus hierover was tussen de artsen. De repliek van de rechter hierop was 
dat een protocol een breder draagvlak heeft dan enkel intern.306  
 
 

4.8.2.4 VS 
 
Ook in de VS hebben beroepsorganisaties richtlijnen ontwikkeld. In 2006 heeft een multidisciplinaire 
werkgroep een beleid ontwikkeld om in ziekenhuis/medische centra (waar een Pharmacy & 
Therapeutics Committee instaat om via een formularium in te staan voor veilige en werkzame 
medicatie in ziekenhuizen) een werkwijze op te stellen voor innovatief off-label gebruik waarbij 
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weinig tot geen klinische data ter beschikking zijn.307 Een samenwerking tussen de apothekers en de 
artsen is primordiaal wil deze werkwijze tot een succes leiden.308  
 
Ook de AMA heeft richtlijnen uitgevaardigd rondom verantwoord off-label gebruik.  
In de rechtszaak St Bd of Reg Healing Arts v Mc Donagh had de arts een richtlijn van de AMA niet 
gevolgd inzake off-label (in de AMA-richtlijn was de hier toegepaste off-label behandeling 
omschreven als geen toegevoegde waarde).309 Door de arts werd opgeworpen dat geneeskunde niet 
zoals in een kookboek in een aantal te volgen regels kan worden gegoten. De rechtbank hier ging 
zelfs zo ver door te stellen dat artsen een off-label behandeling konden voorschrijven, zelfs als 
bekend was dat off-label gebruik niet werkzaam was, zolang de patiënt geloofde dat het hem kon 
genezen en zolang het geen gevaar inhield voor de gezondheid van de patiënt, dit geen schending 
inhield van de standard of care.  
Richtlijnengebruik in de Amerikaanse rechtspraak is allesbehalve coherent en consistent.310 

 

 

4.8.2.4.1 Bron van bewijs 
 
Het is de rechter die beslist of een richtlijnen als bron van bewijs worden toegelaten.311 Hiervoor is 
vereist dat een deskundige een getuigenis aflegt die aangeeft dat: 
 

a) de richtlijn de standaard van zorg weerspiegelt  
 
Tot nog toe is er geen tendens merkbaar naar richtlijnen die onweerlegbaar als de standaard van 
zorg worden beschouwd.312  Vooralsnog worden richtlijnen aangewend als een bewijselement om te 
bepalen wat de standaard van zorg is in een medische aansprakelijkheidszaak.313 Het kan zijn door 
het veelvoud aan richtlijnen dat ze onderling met elkaar in conflict komen In de zaak Levine v. Rosen 
was dit het geval. De richtlijn ontwikkeld door de meest gerenommeerde beroepsgroep bleek de 
andere te overrulen.314  In de zaak Lowry werd aan een ander bewijselement, nl. de getuige-
deskundige, een groter belang gehecht dan aan een richtlijn.315  
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Gezien de afwezigheid van overheidsregulering, is het de medische beroepsgroep zelf die bepaalt of 
off-label verantwoord is o.a. door de opmaak van richtlijnen. Zowel federale overheden als 
beroepsgroepen vinden dat men niet moet wachten op goedkeuring van de FDA om een patiënt te 
helpen d.m.v. off-label gebruik.316  

 
b) de richtlijn is betrouwbaar en relevant  

 
Volgens het principe van de Hearsay regel317 zijn richtlijnen gewoonlijk niet toegankelijk als bewijs in 
de rechtbank omdat de persoon of de beroepsgroep die deze richtlijnen hebben ontwikkeld, vaak  
niet happig zijn om te getuigen in de rechtszaak waar hun richtlijnen aangehaald worden en zonder 
deze getuigenis onder ede of verhoor deze niet kan aanzien worden als betrouwbaar bewijs.  
 
Richtlijnen kunnen echter worden beschouwd als medical learned treatises. 318  

 

Iedere staat bepaalt zelf de bewijsregels, waarbij Hearsay in het algemeen niet wordt toegelaten als 
bewijs. Vaak zijn er welbepaalde soorten van bewijs opgelijst als niet-vallende onder de Hearsay 
regel.319 Echter in de meeste staten zijn de Federal Rules of Evidence 320 overgenomen.  

Hierdoor is het mogelijk om via rule 803 van de Federal Rules of Evidence een learned treatise als 
uitzondering op de Hearsay regel kunnen aanzien worden en bijgevolg als bewijs kunnen dienen op 
voorwaarde dat deze learned treatise gekwalificeerd wordt als een betrouwbare autoriteit door de 
getuigenis van een andere deskundige of eerder sporadisch door judicial notice. 321  

De uitzondering is gerechtvaardigd daar een arts moet kunnen vertrouwen op Hearsay informatie 
om zijn beroep als een zorgvuldig arts te kunnen beoefenen.  
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318 “Learned-treatise rule refers to a legal doctrine establishing a published text as authoritative, either by expert testimony 
or by judicial notice. It serves as an exception to the hearsay rule. The rule permits a statement in a published treatise, 
periodical or pamphlet to be admitted as evidence. Such statements are admitted in the evidence for the purpose of 
319 http://www.rotlaw.com/legal-library/what-are-the-hearsay-exclusions/ 
320 https://www.law.cornell.edu/rules/fre 
321 Fed. R. Evid. 201(b) :”For a fact to be judicially noticed, it must be either generally known in the community in which it is 
offered or capable of ready and accurate determination by resort to sources whose accuracy cannot reasonably be 
questioned “, J. TUCKER, “A Novel Approach to Determining Best Medical Practices : Looking at the Evidence”, Hous. J. 
Health Law & Policy 2010, 10, 18; Een voorbeeld in de zaak Alton v. Kitt, 431 N.E.2d 417 (Ill. App. Ct. 1982)  waar de rechter 
een richtlijn van uit de PDR ( Physicians Desk Reference) aanzag als judicial notice :  to have inherent trustworthiness as a 
medical text. Een tegenovergestelde uitspraak is deze van het Alabama Supreme Court  dat vond dat alhoewel een medisch 
tijdschrift trustworthy treatise kan zijn, dit nog niet wil zeggen dat alle artikels daarin dit ook zijn. Drs. Lane, Bryant, 
Eubanks, & Dulaney v. Otts, 412 So.2d 254 (Ala. 1982). 
 Voorbeeld van getuigenissen van andere experts : The Tennessee Court of Appeals aanvaarde als bewijs de richtlijnen van 
American College of Cardiology and the American Heart Association . Deze richtlijnen overleefde de hearsay objection  na 
een aantal getuigenissen van andere medical experts dat deze richtlijnen wel degelijk de huidige standard of care aangaven 
voor loopbandtesten,  Frakes v. Cardiology Consultants, P.C., 1997 WL 536949, 1997. LEXIS 597 (Tenn. Ct. App. 1997).    
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Zo moet hij om een correcte diagnose te stellen, kunnen vertrouwen op informatie van de patiënt 
zelf, rapporten van andere artsen.322  
 
Controle door rechter 
 
Het is de taak van diegene die de richtlijn wil gebruiken als bewijs om aan te tonen dat de richtlijn de 
standaard van zorg weerspiegelt d.m.v. betrouwbare- en relevant karakter aan te tonen.323 Indien bv. 
de rechtbank de richtlijn niet relevant acht, dan is ze niet toegankelijk als bewijs om voorgelegd te 
worden aan de jury. Het is de rechter die dus ook oordeelt over de betrouwbaarheid.  
 
Vaak zal hij dit nagaan a.d.h.v. een aantal criteria zoals blijkt uit de zaak Daubert 324: Is er peer-review 
publicatie beschikbaar omtrent de besproken theorie of techniek in de richtlijn, bestaat deze peer 
review uit besproken testresultaten zoniet kan de besproken theorie/techniek alsnog getest worden, 
risicograad, hoe zit het met algemene aanvaarding in de relevante medische wereld? 

 

Besluit Richtlijnen 
 
In België en Nederland is het de rechter die bepaalt of een richtlijn aanmerking komt bij de invulling 
van de zorgvuldigheidsmaatstaf. Het is ook aan deze rechter om te bepalen welke juridische waarde 
aan de richtlijn dient toegekend te worden, zo deze toepasselijk wordt geacht, in tegenstelling tot de 
Verenigde Staten, waar de taak van welke waarde aan het toegelaten bewijs wordt gegeven aan de 
jury toekomt. Qua ontwikkeling van richtlijnen huppelt België voorlopig nog achterop in vergelijking 
met Nederland en de US. 
 
Tussen de verschillende Europese landen bestaan substantiële verschillen inzake het beleid rondom 
klinische praktijkrichtlijnen.325 Verwonderlijk is dit niet als men bedenkt dat klinische 
praktijkrichtlijnen nauw verbonden zijn met het nationale beleid en de nationale 
gezondheidszorgsystemen. Hierdoor weerspiegelen praktijkrichtlijnen de sociale, culturele en 
politieke eigenheid van de landen waarin zij zijn gecreëerd. 
 
De hele verzameling van richtlijnen, protocollen en adviezen doen de arts soms het bos door de 
bomen niet meer zien. Afhankelijk van de beschikbare informatie zal hij een keuze dienen te maken. 
Het gebrek aan transparantie geeft hem wel de mogelijkheid om zijn keuze te motiveren en duidelijk 

                                                           
 
322 P.R. RECUPERO, “Clinical practice guidelines as learned treatises : understanding their use as evidence in the courtroom”, 
J. AM. Acad. Psychiatry Law. 2008, 36(3), 292. 
323 J. FINDER, “The future of practice guidelines in medical malpractice litigation: should they constitute conclusive evidence 
of the standard of care?”, Health Matrix Clevel 2000, 10(1), 80 en 82; Fed. R. Evid. 702. 
324 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993) at 593-94,Frakes v Cardiology Consultants, PC, 1997 Tenn 
App 597 (Tenn Ct App 1997); Vóór de Daubert zaak , was de zaak Frye v. United States een precedent om wetenschappelijk 
bewijs dat ter discussie stond toe te laten van zodra er general acceptance was in de medische wereld Frye v. United States, 
293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923). Na lancering van de Federal Rules of Evidence m.n. art 702 (van de Federal Rules of Evidence 
die bepaalt dat : “A witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto 
in the form of an opinio or otherwise if (a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier 
of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) 
the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and 
methods to the facts of the case ) was het de vraag of dit nog kon volstaan als garantie inzake  betrouwbaarheid en 
relevantie voor het toelaten van bewijsmateriaal. De zaak Daubert heeft in 1993 duidelijk gemaakt dat nu de Federal Rules 
of Evidence gelden 
325 M.THOMASON (eds),The AGREE Collaboration, “Guideline development in Europe : an international comparison” , Int. J. 
Technol. Assess Health Care  2000, 16, 1036-1046.   
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te maken waarom hij voor de ene richtlijn kiest en niet voor de andere. Op deze wijze wordt zijn 
therapeutische vrijheid dan ook niet aangetast. 
 
Er bestaat in België nog weinig jurisprudentie met betrekking tot praktijkrichtlijnen op het gebied van 
aansprakelijkheid. Het beroepen op richtlijnen kan zowel als zwaard door de eisende partij m.n. de 
patiënt gebruikt worden om aan te tonen dat de arts niet zorgvuldig heeft gehandeld alsook door de 
verweerder-arts als schild worden gebruikt. Uit de buitenlandse rechtspraak blijkt echter dat 
kwalitatief goede klinische praktijkrichtlijnen zwaar kunnen doorwegen bij de foutbeoordeling door 
de rechter. 
 
Een systematische en absolute gelijkschakeling van de praktijkrichtlijn met het 
zorgvuldigheidscriterium is niet wenselijk. Het kwalificeren van de praktijkrichtlijn als de 
zorgvuldigheidsmaatstaf (en dus als resultaatsverbintenis) zou immers betekenen dat er geen ruimte 
is om ervan af te wijken. Een richtlijn is niet altijd afgestemd op de individuele behoefte van de 
patiënt Het afwijken ervan zou dan ipso facto een fout uitmaken. Het respect voor de norm is 
bovendien slechts één aspect als handelend in overeenstemming met de zorgvuldigheidsmaatstaf 
waaraan het handelen van artsen moet voldoen. Geneeskunde laat zich niet in praktijkrichtlijnen 
genieten. Artsen hebben jarenlange studies achter de rug, niet om richtlijnen op te volgen doch om 
specifieke individuele kwaliteitsvolle zorg te verlenen die hij acht best passend te zijn bij deze 
individuele patiënt. Bovendien zou dit problemen kunnen opleveren indien verschillende richtlijnen 
rondom eenzelfde theorie verschillende visies vertegenwoordigen. Indien er nog niet voldoende 
onderzoek of ervaring heerst, kan men ook moeilijk de kwaliteit ervan beoordelen. Aan de andere 
kant zou het meer zekerheden bieden voor de arts qua aansprakelijkheid, zouden discussie aan het 
achterhalen van de toepasselijke zorgvuldigheidsmaatstaf/standaard van zorg vermeden kunnen 
worden. Roekeloze claims zouden niet meer aan de orde zijn waardoor advocaten, zeker in de VS via 
contingency fee, 2 maal zouden nadenken vooraleer een procedure op te starten. 
 
Met betrekking tot verantwoord off-label verwijst men in Nederland wettelijk naar de aanwezigheid 
van richtlijnen. In België is dergelijk artikel afwezig in onze wetgeving. 

Er is echter momenteel nog geen databank dat al de gemaakte zorgrichtlijnen centraliseert. Men kan 
wel vaak op de website van de desbetreffende organisatie hun ontwikkelde richtlijnen inkijken. Er is 
hier dus nog werk aan de winkel. 

 

4.9 Therapeutische vrijheid in nederland 
 
In Nederland is er geen wettelijke erkenning voor de professionele autonomie van de arts. Rechtsleer 
en rechtspraak hebben dit begrip wel ingevuld vandaar de talrijke vonnissen, arresten en boeken 
over dit onderwerp.326 Deze hoeveelheden maken dat dit concept veel concreter wordt omschreven 
doch veel auteurs betekent ook veel verschillende meningen.  
 
“De vrijheid van oordeelsvorming van de arts, om gegeven de wettelijke kaders en de professionele 
standaard, zonder inmenging van derden, in de individuele arts-patiëntrelatie te komen tot 
diagnosestelling en advisering over behandeling en/of het verrichten van diagnostische en 
therapeutische interventies, waarbij inbegrepen het onderzoeken en het geven van raad met als doel 
de bescherming en/of verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt” is de Nederlandse 

                                                           
326 H.J.J. LEENEN, J.C.J. DUTE en W.R. KASTELEIN, Handboek gezondheidsrecht. Deel II Gezondheidszorg en recht, Houten, 
Bohn-Stafleu van Loghum, 2008, 13-52. 
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definitie die momenteel wordt gehanteerd.327 Men legt de nadruk niet zozeer op de vrijheid, als wel 
op de verbondenheid met professionele verantwoordelijkheid.328  De  professionele autonomie is 
echter gelimiteerd tot de medisch-inhoudelijke kant. Met betrekking tot de rechten van de patiënt 
en andere maatschappelijke plichten is de arts gebonden aan de daarvoor geldende normen en 
regels zoals o.a. beroepenwetgeving, de wettelijke regeling van de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, de normen van de tuchtrechter. Enkel binnen de verschillende grenzen 
die in verschillende regelgeving wordt weergeven is de Nederlandse arts vrij. 
 
De professionele standaard uit de omschrijving is ook terug te vinden in artikel 7:453 B.W. bepalende 
dat ”de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen 
en daarbij dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiend uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard”.  Hierin rust ook 
rechtvaardiging voor het off-label voorschrijven. Deze professionele standaard heeft betrekking op 
zowel organisatorische aspecten zoals medisch dossier doch ook op de materiële handeling in acht 
genomen de concrete situatie.329 

 
De medisch-professionele standaard kan als volgt omschreven worden: “zorgvuldig volgens de 
inzichten van de medische wetenschap en ervaring handelen als een redelijk bekwaam arts van 
gelijke medische categorie in gelijke omstandigheden met middelen die in redelijke verhouding staan 
tot het concrete behandelingsdoel”.330 Deze standaard wordt o.a. gevormd door wetenschappelijke 
literatuur, normen vastgelegd door beroepsgroepen. Andere normgeving vertaalt zich in wetgeving, 
rechtspraak, etc. Onder de exacte invulling van ‘normen voortvloeiend uit de rechten van de patiënt’ 
vallen niet letterlijk de rechten van de patiënt vindbaar in wetgeving en tuchtrecht, maar wel de 
erkenning van de autonomie van de patiënt. De patiënt is de belangrijkste speler waarmee de arts 
rekening moet houden. De arts heeft geen behandelrecht indien de patiënt hier geen toestemming 
voor heeft gegeven. 
 
Waar in de Belgische rechtspraak en rechtsleer m.b.t. de diagnostische- en therapeutische vrijheid 
alles draait rond het verbod van inmenging van derden, richt de Nederlandse rechtspraak en 
rechtsleer zich bijna exclusief op de grenzen gesteld door derden, die de ruimte waarbinnen de arts 
op basis van zijn professionele autonomie tot een vrije oordeelsvorming kan komen, afbakenen. 

                                                           
327 H.VAN DE GRIEND, Wederkerige vrijheid en gebondenheid in de relatie tussen arts-patiënt ten aanzien van medisch zinloze 
behandelingen, Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam,2009,22; KNMG, Manifest - Medische professionaliteit, Utrecht, 
KNMG, 2007, 3. 
328 J.T.M. VAN DER HEYDEN en J.C.L. VAN DER HOEVE, "Professionele verantwoordelijkheid en professionele autonomie. Een 
onafscheidelijk duo", M.C. 1998, vol. 16, 540. 
329 P.P.M. VAN REIJSEN, Medisch-professionele autonomie en gezondheidsrecht, Lelystad, Uitgeverij Koninklijke Vermande, 
1999, 22. 
330 H.J.J. LEENEN, J.C.J. DUTE en W.R. KASTELEIN, Handboek gezondheidsrecht. Deel II Gezondheidszorg en recht, Houten, 
Bohn-Stafleu van Loghum, 2008, 34. 
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Het voordeel voor de Belgische arts is dat hij in het gebruik van zijn vrijheid enkel deze juist moet 
kunnen verantwoorden en niet continue bij elke stap zich de vraag moet stellen zit ik tegen 1 van de 
vele grenzen aan zoals bij onze Noorderburen. 
 

5 GEOORLOOFD OFF-LABEL VOORSCHRIJVEN 
 
Een arts houdt bij de uitoefening van zijn beroep, dus ook bij het off-label voorschrijven van 
geneesmiddelen, best rekening met een aantal principes zoals zorgvuldigheid, proportionaliteit en 
informed consent.   
 

5.1 Zorgvuldigheid 
 

5.1.1 België 
 
In België begaat een arts een fout wanneer hij de vereiste zorgvuldigheidsnorm schendt.331   
Het zorgvuldigheidscriterium is niet steeds van toepassing. Het is enkel toepasselijk bij buiten-
contractuele verbintenissen en contracten die het karakter hebben van inspanningsverbintenis.332 Er 

zal dus eerst moeten gekeken worden of er al dan niet sprake is van een resultaatsverbintenis.333 Dit 
onderscheid zal ook een weerslag hebben op de bewijslast. 
 

5.1.1.1 Bonus Medicus 
 
Zoals supra reeds aangehaald werd, hoort een arts te handelen volgens het normatief 
zorgvuldigheidscriterium als een bonus medicus. nl. de voorzichtige en vooruitziende arts geplaatst in 
dezelfde omstandigheden overeenkomstig de laatste stand van de medische wetenschap.334 Men 
gaat geen vergelijk maken tussen hoe collega-artsen in hetzelfde domein handelen, zoniet zou de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter geëlimineerd worden.335 De rechter zal zich moeten 
afvragen hoe dergelijke categorie artsen horen te handelen.336 De aansprakelijkheidsvraag is als 
dusdanig een rechtsvraag en dient als dusdanig door juridische regels worden ingevuld. Hieruit blijkt 
dat niet altijd wordt gekeken naar de gebruikelijke praktijk doch wel naar het opvolgen van evidence-
based richtlijnen.337 Zelfs de lichte of lichtste afwijking hiervan kan een fout uitmaken.338  

 
Off-label voorschrijven houdt een groter aansprakelijkheidsrisico in dan een gewone medische 
behandeling. De vraag kan dan ook gesteld worden of er geen verzwaard zorgvuldigheidscriterium 
aan de orde is. Experimentele therapie houdt zoals eerder vermeld zowel het gewone medisch 
handelen in als in lagere orde (soms onbewust) het verwerven van kennis. Volgens NYS moet men bij 
het toepassen van de handeling, kijken in welke fase men zit, deze van een onderzoek of deze van 
louter medische handelingen, en als dusdanig de bijhorende zorgvuldigheid hanteren meer bepaald 

                                                           
331 S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, 176. 
332 F. DEWALLENS,  “Errare Humanum est, erratum probare diabolicum. Een overzicht van rechtspraak inzake medische 
aansprakelijkheid " 1980-1988., Jura Falconis 1989-90, nr 1,14. 
333 Zie infra p 97 
334 T. GOFFIN,” Diagnostische en therapeutische vrijheid” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), Handboek 
Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014 ,1059; Y-H. LELEU en G. GENICOT, Le droit médical. Aspects 
juridiques de la relation médecin-patient, Brussel, De Boeck, 2001, 100. 
335 E. DELBEKE, “Euthanasie “ in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 1322. 
336 T.VANSWEEVELT,” De privaatrechtelijke positie van de patiënt”, T.P.R., 1995, 1715. 
337 Rb van Luik, 20 oktober 1998, T.Gez 1998-99 met noot van T. VANSWEEVELT.  
338 Antwerpen, 22 november 1990, T.Gez  1993, 148. 
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deze van een normaal zorgvuldig arts of deze van een onderzoeker.339 In realiteit is dit onmogelijk 
vandaar ook dat volgens hem bij een onduidelijke scheidingslijn de strengste maatstaf hoort te 
gelden. Andere auteurs benoemen geen andere maatstaf bij naam, maar zijn het er wel over eens 
dat bij experimentele therapie er een vereiste is van meer dan gewone bekwaamheid.340  
 

5.1.1.2 Gebruikelijke praktijk 
 
De gebruikelijke praktijk onder artsen speelt nochtans een belangrijke rol tijdens de oordeelsvorming 
van de rechter, doch is niet doorslaggevend maar eerder een eerste aanwijzing van redelijk 
zorgvuldig gedrag. Het sluit de mogelijkheid van een fout echter niet uit.341 Soms zal een rechter er 
niet op kunnen steunen omdat er geen gebruikelijke praktijk bestaat of er een scholenstrijd heerst. 
Bij twijfel kan hij wel de hulp inroepen van een deskundige doch deze kan ook verschillende 
stromingen aanhalen.342 Voorzichtigheid troef voor de rechter want punten waarbij de artsen 
verschillen van mening moeten niet beslecht worden door de rechter.343 De voorkeur van een 
rechter mag geen aanleiding zijn om het afwijkend gedrag van de arts als foutief te aanzien, wanneer 
een andere zorgvuldige arts in dezelfde omstandigheden eveneens die andere keuze had gemaakt.344  
Zo heeft de VS in de jaren ‘86 door veelbelovende resultaten van een eerste niet gecontroleerde 
studie m.b.t. een therapie, deze tot aanvaarde gebruikelijke praktijk gemaakt, waar rechters in hun 
afweging van zorgvuldig handelen rekening mee hielden.345 Beenmergtransplantatie werd 
gecombineerd met hoge dosissen chemo bij kankerpatiënten in een vergevorderd stadium van 
borstkanker. Verzekeringsmaatschappijen aanvaardden de terugbetaling hiervan.346 Echter enkel 
jaren later, in fase 3 van het klinisch onderzoek, werd uitgewezen dat de voordelen van deze 
combinatietherapie marginaal waren.347  
 
Omgekeerd kan een van de medische praktijk afwijkend gedrag een voldoende zorgvuldigheidspeil 
bereiken, zonder automatisch een fout uit te maken en dit baserende op zijn therapeutische vrijheid. 
Zoniet zou dit een belemmering voor nieuwe medische ontwikkelingen betekenen.348 Voorzichtigheid 
is hier wel troef gezien de medisch professionele standaard niet altijd overeenstemt met de 
juridische standaard. Belangrijk is wel dat steeds die zorgvuldigheid in acht moet worden genomen 
die van een soortgelijke arts in dezelfde omstandigheden kan worden verwacht.349  
 

Niet enkel de wijze van uitvoering ook de keuze van ingreep kan een onzorgvuldigheid/fout 
uitmaken.350  De keuze van de behandeling kan ook een gebrek in zorgvuldigheid aantonen, ondanks 
dat de arts zijn therapeutische vrijheid inroept. Wanneer hij een behandeling kiest, die een normaal 

                                                           
339 H. NYS, "Geneeskunde. Recht en medisch handelen", Brussel, E. Story-Scientia, 1991, 366. 
340 H.J.J. LEENEN,” Medische experimenten op mensen in het gezondheidsrecht”, in Medische experimenten met mensen. 
Mogelijkheden en grenzen, Wolters, W.H.G., Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1980, 234. 
341 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis , Maklu , 1992, 153; Gent 22 
september 1997, T. Gez. 1998-99, 395-397 : De gebruikelijke regels in de medische praktijk kunnen voor de rechter een 
leidraad zijn, maar beletten niet dat een handeling conform deze praktijk toch een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
kan uitmaken.  Zie ook rechtspraak a contrario: Het verslag van de deskundigen kan niet worden gevolgd indien dit verslag 
afwijkt van de aanbevelingen in de medische literatuur , zie o.a. Brussel 29 maart 1996, T. Gez. 1998-99, 32-37. 
342 P. HENRY,” “La responsabilité civile du médecin” in Les frontières juridiques de l’activité médicale, Luik, Editions du jeune 
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343 Rb Gent 6 november 1987, TGR 1988, 154. 
344 Luik 27 september 2006, RGAR 2009, nr 14.479. 
345 P.M. ROSOFF,” Can Underpowered Clinical Trials be Justified?”, IRB:Ethics Hum. Res. 2004, 16. 
346 Henderson v.Bodine, Aluminum Inc, 70 F 3d.958.961 (8th Cir.1995). 
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New Eng J Med , 2002 ,1091-1092. 
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zorgvuldig arts in dezelfde omstandigheden niet zou gekozen hebben, loert aansprakelijkheid om de 
hoek.351 Zo zal de arts een fout begaan indien hij bij keuze tussen 2, kiest voor deze die met het 
meest risicovol is en die bovendien niet werd aangewezen.352 Nochtans kan de rechter geen oordeel 
vellen over de keuze die de arts maakt tussen twee behandelingen die gelijkwaardig zijn en waarover 
een scholenstrijd lopende is.353 De rechtsleer neemt algemeen aan dat een arts geen 
aansprakelijkheid oploopt indien hij een behandeling toepast die door de zgn. Respectable minority 
wordt gevolgd.354  

 

5.1.2 Nederland  
 

5.1.2.1 Hulpverlenerschap 
 
De Nederlandse rechtsfiguur “Goed Hulpverlenerschap is vergelijkbaar met onze “Bonus Medicus” in 
België, maar is hier veel verder uitgewerkt. Binnen de Wet op de  geneeskundige 
behandelingsovereenkomst 355 krijgt het goed hulpverlenerschap vorm in artikel 7:453 B.W. :” De 
hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en 
handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende 
uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder de overeenkomstig artikel 
66b van de Zorgverzekeringswet356 in het openbaar register opgenomen voor hem geldende 
professionele standaard.” Met andere woorden iedere arts is gehouden die zorg te betrachten die 
van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder vergelijkbare omstandigheden 
mag worden verwacht met middelen die in een redelijke verhouding staan tot het concrete 
behandelingsdoel.357  
 

5.1.2.2 Geldende professionele standaard 
 
Bij het invullen van het begrip goed hulpverlenerschap kan men niet rondom de gelden professionele 
standaard. De arts moet dus handelen conform een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
vakgenoot in dezelfde omstandigheden geplaatst.  Naar Nederlands recht wordt echter een 
bijkomende voorwaarde gesteld: hij moet handelen volgens de verantwoordelijkheid die voortvloeit 
uit de voor hem geldende professionele standaard.358 Dit is geen statisch begrip, het evolueert 
voortdurend tegen het licht van de medische wetenschap en ontwikkelingen.  

                                                           
351 H.VANDENBERGHE, “Medische aansprakelijkheid” in, H. VANDENBERGHE, H. CASMAN (eds), De Professionele 
aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 2004,53; Corr. Tongeren 10 september 1998, T. Gez. 1998- 99, 232-235. 
352 Rb Brugge 19 januari 1998, R, 1999-2000,717.   
353 Zie voetnoot 217. 
354 C.CANTRELL,” A physician’s liability for experimental procedures”, Med.Law, 1984, 342; T .VANSWEEVELT, De 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu,1992,157. Opdat een 
school als zodanig zou worden aanvaard, moet zij duidelijke principes omschrijven en wetenschappelijk erkend worden 
door een achtenswaardige minderheid van artsen: zie  W. PROSSER en W.KEETON,On the law of torts, St.Paul, West 
Publishing, 1984, 187. 
355 Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de 
opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, 
Stb. 1994, 838. 
356 Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de 
gehele bevolking, Stb. 2005, 358. Het uitgangspunt van art 66b is dat professionele standaarden en meetinstrumenten 
worden opgesteld door de partijen in het veld. Doet het veld dit niet of niet tijdig, dan kan de Adviescommissie Kwaliteit 
van het ZiN zelf een professionele standaard opstellen en kan het ZiN  vervolgens besluiten deze toe te voegen aan het 
openbare register. 
357 HR 9 november 1990, NJ ,1991, 26. 
358 D.S. RAMBOCUS, Medisch-juridische causaliteit, diss RUU,Utrecht, 1999, 169. 
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Het is niet altijd evident om het begrip actuele stand van de huidige medische wetenschap te 
interpreteren. In ieder geval is het referentiepunt het ogenblik van de feiten en niet het ogenblik van 
de uitspraak door de rechter. De waardering van het foutbegrip bij medische aansprakelijkheid wordt 
door de pijlsnelle evolutie van de medische wetenschap en de beoordelingsvrijheid van de arts, 
uiteraard een zeer pragmatische zaak. 
 
Reeds eerder in deze proef werd duidelijk dat professionele standaard enerzijds het geheel van 
regels en normen voor artsen omvat alsook uitervaringen uit de geneeskundige praktijk anderzijds.359   
In de Memorie van Toelichting van art. 7:453 BW wordt aangehaald dat de rechter normen en 
ervaringen uit de beroepsgroep in acht mag nemen bij de invulling van de 
zorgvuldigheidsmaatstaf360, doelend o.a. op de gedragsregels van het KNMG en adviezen van de 
Gezondheidsraad. Verantwoorde zorg in het licht van de beroepsgroepen kan verschillen van deze 
aanzien door de ogen van de patiënt, zelfs van deze door de rechter bij het invullen van het 
zorgvuldigheidscriterium.  
Vooral in dit laatste geval zien sommige artsen dit als een beteugeling van hun therapeutische 
vrijheid.361 De professionele standaard wordt verder ingevuld door gedragslijnen, richtlijnen die ook 
door de desbetreffende beroepsorganisaties worden gehanteerd inzake de relatie tot de patiënt en 
maatschappelijke zorgvuldigheidseisen 362.  
 

5.1.2.3 Verankering met off-label 
 
Vanaf de jaren’ 90 ontstond in de juridische literatuur aandacht voor off-label.363 In dezelfde periode 
zijn de eerste arresten van het Centraal Medisch Tuchtcollege ontstaan hier rondom met als 
algemene tendens dat off-label voorschrijven niet verboden was zolang er een wetenschappelijke 
basis was in combinatie met informed consent.364 Kortom er was prescriptievrijheid hetzij deze 
begrensd werd door kwaliteitsvereisten op te leggen.  
 
Met de komst van de Geneesmiddelenwet 365 in 2007 is het off-label voorschrijven aan strengere 
eisen gebonden. Artikel 68 Geneesmiddelenwet: “Het buiten de door het College geregistreerde 
indicaties voorschrijven van geneesmiddelen is alleen geoorloofd wanneer daarover binnen de 
beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen en standaarden nog in 
ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk.”.  
Deze laatste situatie is aan de orde als het om innovatief off-label gebruik gaat.366 Pleegt de arts geen 
overleg met de apotheker dan handelt hij niet als van een redelijk, bekwaam beroepsgenoot wordt 
verwacht. Welke waarde het advies van de apotheek oplevert, is in de praktijk nog niet bekend  

                                                           
359 H.J.J LEENEN, J.K.M. GEVERS en J. LEGEMAATE, Handboek gezondheidsrecht Deel I, Rechten van mensen in de 
gezondheidszorg, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2011, 25-27; A.C. HENDRIKS, “Medische aansprakelijkheid bij (niet) 
naleven kwaliteitsnormen”, Elsa Leiden magazine 2006, 24. 
 

360 Kamerstukken II 1989/90, 21561, nr 3, 33. 
http://www.statengeneraaldigitaal.nl/uitgebreidzoeken/zoekresultaten?kamer%5B%5D=Eerste+Kamer&kamer%5B%5D=T
weede+Kamer&kamer%5B%5D=Verenigde+Vergadering&kamer%5B%5D=UCV%2FOCV&vergaderjaar%5Bvan%5D=1917+-
+1918&vergaderjaar%5Btot%5D=1994+-
+1995&documentType=Kamerstukken&kamerstukken%5Bkamerstuknummer%5D=21561 
361 KNMG, Medische professionaliteit, Utrecht, 2007, 3, https://www.knmg.nl 
362 J. LEGEMAATE, De WGBO: van tekst naar toepassing, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1995, 12; M.J.M. LE GRAND-VAN 
DEN BOGAARD en S.P. VERLOOVE-VANHORICK, Professionals in de Gezondheidszorg, Rapport Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg (RVZ), 2000, 28. 
363 J.A. LISMAN, “Mag een geneesmiddel worden voorgeschreven buiten de geregistreerde indicatie?”, TvGR, 1999, 150-157. 
364 Centraal Medisch Tuchtcollege 10 februari 1998, TvGR 1998, 62. 
365 Zie voetnoot 79. 
366 D.O.E. GEBHARDT,” Off-label voorschrijven schept verplichtingen”, MC 2004, nr 10 ; I. NIJROLDER, Buiten het boekje, MC 
2003, nr 3. 
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De wetgever heeft het opstellen van deze richtlijnen overgelaten aan de beroepsgroep zelf, zodat zij 
d.m.v. van protocollen kunnen aangeven wat er nodig is voor verantwoord off-label 
voorschrijfgedrag.  
 
De 5 reeds eerder besproken off-label situaties367 zijn ook terug te vinden in richtlijnen geformuleerd 
door KNMG.368 In de eerste drie voorschrijfsituaties (1) het geneesmiddel is geregistreerd voor een 
indicatie, waarbij het gebruik beperkt is als derde of vierde keuze, en men wil het als eerste- of 
tweede keuzemiddel gebruiken, (2) het geneesmiddel wordt voorgeschreven bij een andere 
patiëntengroep dan waarvoor de indicatie bedoeld is, (3) er zijn onvoldoende gegevens om het 
middel voor te schrijven bij patiënten met een ernstige stoornis, terwijl die gegevens er wel zijn bij 
patiënten met een geringe stoornis, hoeven geen uitgebreide behandelprotocollen aanwezig te zijn. 
In deze situaties kan men volstaan met gedocumenteerde gegevens van de beroepsgroep zoals 
bijvoorbeeld de richtlijnen van het Integraal Kankercentrum Nederland. In de overige 2 situaties (het 
kan zijn dat kinderen voor een indicatie worden uitgesloten omdat er geen wetenschappelijke 
gegevens, geen passende toedieningsvorm en dosering beschikbaar zijn, het geneesmiddel wordt 
voor een heel andere indicatie gebruikt) zijn bredere landelijke richtlijnen gewenst (vb. CBO-richtlijn). 
Als die er (nog) niet zijn, moet de arts over het off-label voorschrift overleggen met de apotheker, 
voordat deze het aflevert. 

Indien verder de arts aan de door de KNMG geformuleerde criteria voldoet, zou er dus sprake zijn 
van zorgvuldig handelen. 

• De arts informeert de patiënt dat hij een off-label geneesmiddel krijgt voorgeschreven. De 
patiënt verleent daarvoor zijn toestemming (informed consent). Het is aan te raden dit zorgvuldig te 
documenteren. 

• De arts moet nagaan of een acceptabele andere behandeling met een voor die aandoening 
geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is. Hieruit volgt dat off-label enkel verantwoord is als de arts 
met zijn rug tegen de muur staat omdat er geen alternatieven zijn.369  

• De arts maakt een goede afweging tussen eventuele risico’s en het nut van het off-label 
geneesmiddel (proportionaliteitstoets). Wetenschappelijke verenigingen van specialisten die veel off-
label voorschrijven, dienen hun leden over deze regels en afspraken voor te lichten. Protocollen en 
richtlijnen helpen bij deze afweging. Bij afwezigheid van richtlijnen komt de afweging neer op overleg 
met de apotheek. 

Afwijken van richtlijnen doet een hogere zorgvuldigheid ontstaan. Hoe meer experimenteel men 
tewerk gaat, hoe terughoudender de arts moet zijn. Zijn onderbouwing zal echt gefundeerd en 
gegrond moeten zijn. Zeker in dergelijke context is het verstandig om de instemming van de patiënt 
schriftelijk te laten vastleggen. De off-label indicatie wordt best op het voorschrift vermeld op deze 
manier kan de apotheker controleren of het om een off-label voorschrift gaat. Nu, de meeste artsen 
zullen dit niet doen om zo de eventuele aansprakelijkheid te omzeilen.370 Het vermelden van de 
indicatie op het voorschrift zou bovendien volgens artsen in sommige gevallen in strijd zijn met het 
beroepsgeheim.371 
 

                                                           
367 Zie Supra 1.2: voorschrijfsituaties. 
368 De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is een federatieve vereniging met acht 
aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). 
369 J. LISMAN, Voorbij goed en kwaad, Pharmaceutisch Weekblad 2004, 896. 
370 H.J.J. LEENEN, J.C.J. DUTE en W.R. KASTELEIN, Handboek gezondheidsrecht deel II: Gezondheidszorg en recht, Houten, Bohn 
Stafleu van Loghum, 2008, 4.   
371 J. LISMAN, Voorbij goed en kwaad, Pharmaceutisch Weekblad 2004, 899. 



 

67 

De primaire verantwoordelijkheid bij off-label voorschrijven berust steeds bij de arts. De regeling van 
productaansprakelijkheid (zie infra) is bij off-label verminderd in kracht.372 Indien het off-label 
medicament in een richtlijn is opgenomen en de producent laat na te waarschuwen voor de risico’s 
waar hij weet van heeft, zou de patiënt dus wel de producent aansprakelijk kunnen stellen.373 

 

5.1.3 V.S. 
 

5.1.3.1 Standard of Care 
 
Het aansprakelijkheidsrecht is er opgebouwd rondom de figuur van “nalatigheid”.374 De invulling van 
het begrip standaardzorgverlening is afhankelijk van de deelstaat waar de behandeling plaatsvindt.  
Niettegenstaande zijn er wel tendensen merkbaar. In de VS zijn het nog steeds de juryleden die de 
standaard van zorg afleiden uit het door de rechter toegelaten bewijs.375 Uiteindelijk mondt het 
proces vaak uit in een strijd tussen de experts die uiteenlopende opvattingen hebben over standard 
of care. 
 

5.1.3.1.1 LABELING &LABEL als elementen om de standard of care te bepalen 
 
We hebben hierboven al gezien dat richtlijnen gebruikt kunnen worden, indien toegelaten door de 
rechter als bewijselement, om de standard of care aan te tonen. Hoe zit het met labeling?376   
In de zaak Richardson v. Miller 377heeft de rechter duidelijk gemaakt, door in te gaan op het verzoek 
van de arts om bewijsmateriaal van off-label gebruik in labeling en PDR 378 niet toe te laten. In beroep 
heeft de rechtbank wel toegegeven dat het buiten beschouwing laten van deze bewijzen onjuist was 
omdat zowel het label als de labeling met de gekende verbonden risico’s wel degelijk belang hebben 
bij de bepaling van de standard of care. Dit wordt ook bevestigd door andere rechtelijke uitspraken.  
Iedere rechtbank is het er bijna over eens dat het relevant is om de standard of care te beoordelen.   
 
Het grootste discussiepunt tussen staten is het gewicht dat men wil eraan wil geven.379 De 
bewijsregels en -last van de eiser in een vordering tot aansprakelijkheid is bepaald door de 
Statenwet. Staten zoals o.a. Illinois en Minnesota zijn van oordeel dat via de bijhorende 
productinformatie van een goedgekeurd label de standard of care van een arts prima facie kan 

                                                           
372 Men kan zich wel de productaansprakelijkheid van de producent inroepen indien de producent wist of had kunnen 
weten dat er risico’s aan het gebruik van het medicament waren verbonden en deze informatie bewust achterhield. Zie: C. 
SCHOONDERBEEK en G. KLINK, Off-label geruik van geneesmiddelen: voorwaarden en aansprakelijkheid, TvGR 2008, nr 4, 254. 
373 Zie infra hoofdstuk 8. 
374 B. SLUYTERS, Medische aansprakelijkheid in Amerika en Nederland en de relatie ziekenhuis-arts-patiënt, Deventer, 
Kluwer, 1974, 16;  J. B. RILEY, P.A. BASILIUS, “Physicians’ liability for off-label prescriptions”, Hermatology & Oncologie 
News&Issues 2007, 27. 
375 Zie ook 4.8.4.2., pagina 51; In Amerika oordeelt de jury over de feiten, hoogte van de schadevergoeding en de rechter 
over het recht. In de praktijk is dit een heel dunne grens zie C.J.M. STOLKER, Van arts naar advocaat, aansprakelijkheid voor 
medische fouten in Amerika. Een les voor Nederland?, Bohn, Scheltema & Holkema/Kluwer, Utrecht/Deventer, 1989,44. 
376 Labeling bestaat uit 3 secties: Highlights (of Prescribing Information), Table of Contents en Full Prescribing Information ( 
FPI). Highlights bevatten de belangrijkste punten van de FPI i.v.m. nodige informatie te gebruiken bij het voorschrijven van 
geneesmiddelen. FPI bevat alle gedetailleerde info rondom de veiligheid en werkzaamheid?  
377 Richardson v. Miller, 44 S.W.3d 1, 13, n.11 (Tenn.Ct.App.2000). 
378PDR refers to the Physicians Desk Reference ,PDR is a commercially published compilation of manufacturers' prescribing 
information (package insert) on prescription drugs, updated annually. While designed to provide physicians with the full 
legally mandated information relevant to writing prescriptions. 
379: ex  Lhotka v. Larson, 238N.W2d 870 (Minn.1976); also the State Tennessee in Richardson v. Miller, 44 S.W.3d 1, 15 
(Tenn. Ct. App. 2000) :The PDR contains the same information drug manufacturers are required to include in their package 
insert labeling, a drugs labeling or its parallel PDR reference amounts to prima facie (evidence good and sufficient on its 
face) evidence of te standard of care as far as the use of that drug is concerned. 
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worden aangetoond.380 Deze staten menen dat enkel het farmaceutisch bedrijf de kennis heeft die 
nodig is voor het correct gebruik van hun geneesmiddelen, terug te vinden in de productinformatie, 
bijsluiter of de PDR .Dit betekent dat tegenargumenten van de arts zoals de specifieke toestand van 
de patiënt geen gehoor zullen krijgen. 
 
In Minnesota is deze visie beter bekend als de Mulder rule 381:”Where a manufacturer recommends 
to the medical profession 1) the conditions under which its drug should be prescribed; 2) the disorders 
it is designed to relieve; 3) the precautionary measures which should be observed; and 4) warns of the 
dangers which are inherent in its use, a doctor's deviation from such recommendations is prima facie 
evidence of negligence if there is competent medical testimony that his patient's injury or death 
resulted from the doctor's failure to adhere to the recommendations.382 Deze halsstarrige mening zal 
als gevolg hebben dat bij schade van een patiënt door een off-label gebruik, de arts aansprakelijkheid 
op zijn hals kan halen omdat hij zogezegd niet heeft gehandeld volgens de standard of care enkel en 
alleen omdat hij off-label heeft voorgeschreven.383 Voorzichtigheid troef dus ondanks dat zowel de 
FDA , de AMA- als uitgever van PDR-, en artsen het eens zijn dat package insert geen weergave is van 
de standard of care in aansprakelijkheidszaken, kan de rechtbank hier anders over oordelen.384 Het 
verweer hierop zal dus vooral moeten steunen op de visie van bovenstaande organisaties, medische 
referenties en richtlijnen die aantonen dat ook gebruik van geneesmiddelen, buiten labeling, ook de 
standard of care vertegenwoordigen.  
 
De meeste staten zien echter labeling inroepbaar als bewijs (voor standard of care) mits het 
ondersteund wordt met ander bewijsmateriaal zoals expert medical testimony or it is shown to be a 
learned treatise by expert testimony inzake standard of care.385  
 
Persoonlijk kan ik mij ook het best vinden in deze laatste visie. Aannemen dat het label/labeling als 
prima facie bewijs kan dienen, zou ook betekenen dat de farmaceutische firma’s zouden bepalen wat 
de standard of care is.386  

 

                                                           
380 See Haught v. Maceluch, 681 F.2d 291, 303 n. 12 (5th Cir.1982); Ohligschlager v. Proctor Community Hosp., 55 Ill. 2d 
411, 303 N.E.2d 392, 396 (1973); Mulder v. Parke Davis & Co., 288 Minn. 332, 181 N.W.2d 882, 887 (1970); Mueller v. 
Mueller, 88 S.D. 446, 221 N.W.2d 39, 42-43 (1974).  
381 The Mulder rule was subsequently modified by the Minnesota Supreme Court; Mulder v. Parke Davis & Co., 181 N.W2d 

882 (Minn. 1970), http://law.justia.com/cases/minnesota/supreme-court/1970/42004-1.html ;  Lhotka v. Larson, 238 
N.W2d 870 (Minn. 1976). 
382 Uiteraard is het dan aan de arts om in zijn verweer uit de doeken te doen waarom hij heeft afgeweken van” het advies 
van de producent”. Uiteindelijk is het de jury die de afwijking al dan niet rechtvaardigt. 
 

383 P.D. RHEINGOLD, D. B. RHEINGOLD,” Offense or Defense? Managing the Off-Label Use Claim”, Trial 2001, 52. 
 

384 Zelfs volgens de farma industrie: package inserts is wettelijk verplicht doch geen medisch document zie R.G. THORNTON, 
“Package inserts and the standard of care”, Baylor University Medical Center Proceedings 2003, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1214572/ 
385Testimony about a scientific, technical, or professional issue given by a person qualified to testify because  
of familiarity with the subject or special training in the field. Learned-treatise rule refers to a legal doctrine establishing a 
published text as authoritative, either by expert testimony or by judicial notice.  Generally courts have ruled that the 
package insert is not prima facie evidence of the applicable standard of care see Morlino v Medical Center of Ocean County, 
706 A.2d. 721  (N.J. 1998);  In Texas:Kahanek v. Rogers, 12 S.W3d 501 (Tex. App.-San Antonio 1999, writ denied); See Croft 
v. Peebles, 893 P.2d 138 (Hawaii 1995); Ramon v. Farr, 770 P.2d 131 (Utah 1989). If the medical experts agree that the 
package insert is relied on by physicians, use of the package insert as a learned treatise is appropriate .This appears to be 
the position followed by most states on this issue. 
386 zie  Morlino v. Medical Ctr., 706 A.2d 721,730 (N.J. 1998); Spensieri v. Lasky, 701 N.Y.S.2d 689, 723 N.E.2d 544, 548 ( N.Y. 
1999). 
 
 

 
 

https://www.courtlistener.com/opinion/405365/roger-haught-and-delores-haught-individually-and-as-next-friends-for-their/
https://www.courtlistener.com/opinion/2193879/ohligschlager-v-proctor-comm-hosp/
https://www.courtlistener.com/opinion/2193879/ohligschlager-v-proctor-comm-hosp/
https://www.courtlistener.com/opinion/2193879/ohligschlager-v-proctor-comm-hosp/
https://www.courtlistener.com/opinion/1816206/mulder-v-parke-davis-company/
https://www.courtlistener.com/opinion/1842472/mueller-v-mueller/
http://law.justia.com/cases/minnesota/supreme-court/1970/42004-1.html
https://www.courtlistener.com/opinion/2197053/spensieri-v-lasky/
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Deze bedrijven hebben meestal enkel interesse om het geneesmiddel officieel goedgekeurd te 
krijgen en via labeling hun aansprakelijkheid te beperken.387  Bovendien is labeling hoofdzakelijk 
gericht naar de gezondheidsbeoefenaars, die deze informatie moet vertalen naar de patiënt 
zodoende is zonder een tussenkomst van een deskundige het vaak onmogelijk voor de jury om een 
duidelijk inzicht te krijgen.388  
 

HERRMANN 389 en BOWNAS zijn de mening toegedaan dat het label van een geneesmiddel geen 
element is om op te steunen inzake standard of care, tenminste indien het gaat over 
geneesmiddelen die in de productinformatie niets vermelden over de gebruikte off-label toepassing. 
390 Verschillende redenen worden door beide aangehaald: zo heeft de FDA in hun Drug Bulletin van 
1982 uitdrukkelijk gemeld dat eens een geneesmiddel is goedgekeurd, off-label voorschrijven niet 
verboden is,391 wat nogmaals bevestigd werd in 2009.392  

Als men er zomaar van uitgaat dat de package insert bepalend is voor de standard of care is er het 
risico van misleiding van de jury. Zij zouden kunnen denken dat off-label sowieso ongepast is omdat 
het niet vermeld staat.393 Vandaar dat de meeste staten niet blindelings het bewijs van labeling 
volgen, tenzij wordt bevestigd door een expert dat de labeling wel degelijk de standard of care 
vertegenwoordigt.394 De productinformatie omhelst nu eenmaal niet altijd de gewenste up-to-date 
informatie.395 Te meer omdat het hele proces tot goedkeuring van een nieuwe indicatie langzamer 
loopt dan de ontwikkelingen in de wetenschap, de zware investering dan nog buiten beschouwing 
gelaten.396 Een arts zal veelal nieuwe medische kennis opdoen rondom off label via peer-review, 
bijscholing, literatuurstudie. 

 

5.1.3.1.2 'Customary Practices of the Average Physician' vs. the 'Reasonable Physician' 
 
Vele artsen zijn in de veronderstelling dat het volgen van de gebruikelijke praktijk voldoende is om 
aan de standard of care te voldoen.397 Deze custom based standaard is voor artsen niet bevorderlijk 
om richtlijnen te conformeren die niet overeenstemmen met de gebruikelijke praktijk. Uit angst voor 
aansprakelijkheid zou men richtlijnen, die nochtans gegrond zijn door wetenschappelijke 

                                                           
387 zie Thompson v. Carter, 518 So.2d 612 (Miss. 1988);  Morlino v. Medical Ctr., 706 A.2d 721,729 (N.J. 1998);  Ramon v. 
Farr, 770 P.2d 131, 135 ( Utah 1989). 
388 zie Craft v. Peebles, 893 P.2d 138,151, n.17(Hawaii 1995); Morlino v. Medical Ctr., 706 A.2d  721, 730 (N.J. 
1998); Spensieri v. Lasky, 701 N.Y.S.2d 689, 723 N.E.2d 544, 548 ( N.Y. 1999). 
 

 

389 Mark Herrmann is a partner in the Chicago office of Jones Day. He graduated from Princeton University (A.B. 1979) and 
The University of Michigan Law School (J.D. 1983) he co-hosts the Drug and Device Law Blog 
(http://druganddevicelaw.blogspot.com. 
390 M. HERRMANN, P. BOWNAS, “Keeping the label out of the case”, Northwestern University Law Revieuw Colloquy, vol 103, 
2009, 478. 
391 FDA, FDA Drug Bulletin, 1982 ,5; http://www.circare.org/fda/fdadrugbulletin_041982.pdf 
392 FDA.,Good reprint practice for the distribution of medical journal articles and medical or scientific reference publications 
on unapproved new uses of approved drugs and approved or clerde medical devices, Guidance for Industry 2009, 3. In 
general, FDA’s guidance documents do not establish legally enforceable responsibilities. Instead, guidances describe the 
Agency’s current thinking on a topic and should be viewed only as recommendations, unless specific regulatory or statutory 
requirements are cited. The use of the word” should” in Agency guidances means that something is suggested or 
recommended, but not required. 
393 Zie Arnold v Lee 720 N.W.2d 194, 2006 WL1410161 at 6 (Iowa Ct.App , 2006)(unpublished table decision) (upholding 
district court’s refusal to admit package insert into evidence becaust of the “ risk for unfair prejudice”). 
394 Ziet voetnoet 385 
395 United States v. Evers, 453 F. Supp. 1141, 1149 (M.D. Ala. 1978). 
396 S. L. NIGHTINGALE,” Off-Label Use of Prescription Drugs”, Am. Fam. Physician 2003, 68. 
397 P.D. JACOBSON, M.L. KANNA, “Cost-effectiveness Analysis in the Courts : Recent Trends and Future Prospects”, Journal of 
health politics policy and law, 2001, 302; Cross v. Guthery, 2 Root 90, 1794 WL 198 (Conn. Super. 1794): The court ruled 
against the physician, reasoning he had set out to perform "with skill and safety" yet did so "in the most unskillful, ignorant 
and cruel manner, contrary to all the well known rules and principles of practice in such cases; A.H. MCCOID, The Care 
Required of Medical Practitioners, Vand. L. Rev. 1959, 550. 

https://www.courtlistener.com/opinion/2197053/spensieri-v-lasky/
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achtergrond, links laten liggen. Dat de rechter in het verleden vaak als maatstaf de gebruikelijk 
praktijk hanteerde, kwam vaak voort uit het respect voor het medisch beroep, waarbij de 
beroepsgroepen dus de standard of care bepaalden. Een andere reden was het feit dat men als 
rechter gewoonweg niet over de vereiste deskundigheid beschikte om het handelen van een arts te 
beoordelen.398 Juridisch wordt de gebruikelijke praktijk als een verschillende standaard aanzien t.o.v. 
redelijke arts in dezelfde omstandigheden alhoewel er soms overlappingen zijn. Een correct beroep 
doen op de gebruikelijke praktijk is ook niet altijd mogelijk, gezien in de medische wereld er 
verschillende scholen bestaan die niet altijd dezelfde voorkeuren hebben qua behandeling.399 Bij een 
scholenstrijd is het niet aan de rechter om een oordeel te vellen over welke behandeling de voorkeur 
geniet.400 De mening in de algemene rechtsleer is dat een arts geen aansprakelijkheid oploopt door 
te kiezen voor een behandeling die reeds wordt toegepast bij een respectable minorty.401  
 
Een aantal staten zijn overgeschakeld naar de reasonable standard.402 Er is dus reeds een toename 
geweest in het overnemen van de reasonable physician standaard als zorgvuldigheidsmaatstaf.403  
Men kan nalatig bevonden worden ondanks dat men de gebruikelijke praktijk heeft toegepast en 
omgekeerd, een niet veel gebruikte behandeling die redelijk is, kan toch onder “standard of care” 
vallen als de rechter van oordeel is dat deze op een andere manier moet worden ingevuld.404 Het is 
de rechter die oordeelt of al-dan-niet de passende juridische standaard van zorg werd verleend.405 
Eén van de redenen om als rechter in zijn beoordeling af te wijken van de gebruikelijke praktijk is het 
standpunt dat artsen niet geacht worden hun eigen standaarden en regels aangaande 
aansprakelijkheid te ontwikkelen, of omdat de custom based standard of care niet meer voldoet aan 
de huidige stand van de wetenschap.406 In de zaak Helling v. Carey 407 werd de gebruikelijke praktijk 
(vastgesteld door een expert) en gebaseerd op richtlijnen niet gevolgd. Rechters behouden dus hun 
eigen bevindingen ondanks de meningen van experten. De rechter was de mening toegedaan dat de 

                                                           
398 N. MELTZER, “Case Comment, Helling v. Carey : Landmark or Exception in Medical Malpractice; Compliance With the 
Medical Standard of Care May not protect the Specialist from Liability”, New. Eng. L. Rev. 1975, 11, 308; P. G. PETERS, “The 
quiet Demise of Deference to custom : Malpractice Law at the Millenium”, Wash. & Lee. L. Rev. 2000, 57, 195. 
399 T.VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 1992, 154. 
400 X. RYCKMANS, R. MEERT- VAN DE PUT, Les droits et les obligations des médecins, I, Brussel, Larcier, 1971,395-396; Gent 22 
april 1961,R.G.A.R. 1962, 6837. 
401 C. CANTRELL,” A physician’s liability for experimental procedures”, Med. Law , 1984, 342; Centraal Medisch Tuchtcollege 
1 maart 1990, TvGR 1990, 390.  
402 D.GOGUEN, “What is the medical standard of Care?”, http://www.alllaw.com/articles/nolo/medical-
malpractice/standard-of-care.html 
403 P.G. PETERS, “The quiet Demise of Deference to custom : Malpractice Law at the Millenium”, Wash. & Lee. L. Rev. 
2000,57, 187-88: One quarter of the states expressly have rejected deference to customary standards. Another twenty 
percent have rephrased their standard of care in terms of reasonability rather than custom. The hegemony of custom-
based standards is over. 
404 P. MOFFET en G. MOORE, “The Standard of Care: Legal History and Definitions: Early Legal Cases: The Bad News”, Western 
J Emerg Med. 2011, 109-112; M.M. MELLO, “Of swords and shields : The role of Clinical Practice Guidelines in Medical 
Malpractice Litigation”, University of Pennsylvania Law Review, 2001, 657; McCourt v. Abernathy  457 S.E.2d 603 (S.C. 1995) 
… “The mere fact that the plaintiff’s expert may use a different approach is not considered a deviation from the recognized 
standard of medical care. Nor is the standard violated because the expert disagrees with a defendant as to what is the best 
or better approach in treating a patient. Medicine is an inexact science, and generally qualified physicians may differ as to 
what constitutes a preferable course of treatment. Such differences due to preference…do not amount to malpractice.. the 
degree of skill and care that a physician must use in diagnosing a condition is that which would be exercised by competent 
practitioners in the defendant doctors’ field of medicine…. Negligence may not be inferred from a bad result” 
405 J. FINDER, “The future of practice guidelines in medical malpractice litigation: should they constitute conclusive evidence 
of the standard of care?”, Health Matrix Clevel., 2000, 93. 
406 C.L. WILLIAMS, “Evidence-Based Medicine in the Law Beyond Clinical Practice Guidelines : What effect will EBM have on 
the Standard of Care ?”, Wash. § Lee L. Rev. 2004, 61, 525. 
407 Helling v. Carey, 83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (Wash. 1974); J. TUCKER, “A Novel Approach to Determining Best 
Medical Practices : Looking at the Evidence”, Hous. J. Health Law & Policy 2010, 10, 183. 
408 A.J. ROSOFF, “Evidence-Based Medicine And the Law: The Courts Confront Clinical Practice Guidelines”, 
Journal of Health Politics, Policy and Law 2001. 
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gevolgde richtlijn onvoldoende het belang van de patiënt weerspiegelde. Nogmaals het bewijs dat 
het blindelings volgen van richtlijnen niet voldoende is om aansprakelijkheid te ontlopen. In deze 
uitspraak werd de custom-based standaard van zorg afgewezen. Het Supreme Court meende dat een 
redelijke voorzichtigheid de determinerende factor moet zijn in het vaststellen van de juridische 
standaard en niet de gebruikelijke praktijk.408 In deze zaak werd duidelijk dat er geen zekerheid 
bestaat over wat de juridische standaard van zorg inhoudt, tot rechters hun oordeel hebben geveld 
over wat volgens hun de standard of care is.409  
 
In 1985 in de rechtszaak Hall v. Hilbun 410 stipuleerde de rechter, ondanks de arts deze zaak had 
verloren, het volgende inzake de “standard of care “ :...” is a legal fault by a physician or surgeon. It 
arises from the failure of a physician to provide the quality of care required by law. When a physician 
undertakes to treat a patient, he takes on an obligation enforceable at law to use minimally sound 
medical judgment and render minimally competent care during services he provides. A physician does 
not guarantee recovery… A competent physician is not liable per se for a mere error of judgment, 
mistaken diagnosis or the occurrence of an undesirable result”. Men spreekt hier zelfs van een 
minimum. Al bij al zal men tegenwoordig moeten bewijzen dat de behandeling niet overeenkwam 
met deze van een standaardzorgverlening die van een redelijk arts verwacht mocht worden.411 En dit 
rekening houdend met de gevorderde staat van het medische beroep en de tijd in kwestie.412 Deze  
reasonable prudence standaard is min of meer een gelijkschakelijking met de Belgische en 
Nederlandse zorgvuldigheidsmaatstaf.413 In de rechtszaak De Freitas v O’Brien and Connolly 414 werd 
duidelijk dat indien er verschillende scholen zijn, ook de minderheidsvisie doorgang kan krijgen. Zo 
had de orthopedisch chirurg een nogal riskante techniek, volgens de patiënt gebruikt, die niet 
overeenstemde met deze die een normaal zorgvuldig arts zou gebruiken. De arts verdedigde zich 
door te stellen dat hij een zeer hoogstaand arts was gezien deze techniek slechts door een 11-tal 
even ervaren collega’s werd toegepast. De rechter kon zich hierin vinden en vond dat de arts niet 
gebrekkig had gehandeld.  
 
Kort geschetst 415  
 

Initial Definition  Based on custom That which is typically done is what is considered standard 

The 20th Century Definition (Helling v. Carey; The TJ Hooper)  That which is customarily done plus 
anything that seems reasonable even if not typically done 

The Modern Definition (Hall v. Hilburn; McCourt v. Abernathy; Johnston v. St. Francis Medical 
Center)  That which a minimally competent physician in the same field would do under similar 
circumstances 
 

 

                                                           
409 D.C. KELLY, G. MANGUNO-MIRE, “Commentary: Helling v. Carey, Caveat Medicus”, J. Am. Acad. Psychiatry Law. 2008, 36, 
306-309. 
 

410 Hall v. Hilburn, 466 So.2d 856 (Miss. 1985). 
411 W.M. SAGE en R.KERSH (eds.) Medical malpractice and the United States health care system, New York, Cambridge 
University Press, 2006, 12. 
412 B.SLUYTERS, Medische aansprakelijkheid in Amerika en Nederland en de relatie ziekenhuis-arts-patiënt, Deventer , Kluwer, 
1974, 16; Munro v. Regents of the Univ. of Cal., 215 CA.3d 977, 984 ( Cal. App. 1989); Hood v. Phillips, 554 SW.2d 160, 165 
(Tex.1977). 
413 P. MOFFET en G. MOORE, “The Standard of Care: Legal History and Definitions: the Bad and Good news”, West J Emerg 
Med, 2011, 109-112; S. CALLENS, I. VOLBRAGT en H. NYS, “Impact of cost containment measures on medical liability, Journal 
of Evaluation in Clinical Practice, 2006, 596. 
414 De Freitas v O’Brien and Connolly, 6 MedLR 108 (Ca 1995); https://www.lawteacher.net/free-law-essays/medical-law/a-
doctor-is-not-guilty-law-essays.php 
415 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088386/table/t2-wjem12_1p0109/. 
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5.1.3.1.3 Verankering met Off-label 
 
Een arts voldoet wettelijk aan het zorgvuldigheidcriterium zonder te moeten bewijzen dat de off-
label behandeling veilig of werkzaam is.416 Zolang men kan aantonen dat men zorgvuldig heeft 
gehandeld is men niet nalatig. Moest dit een vereiste zijn voor de zorgvuldigheidsvereiste dan 
zouden vele kinderen of mensen met zeldzame ziekten vaak niet geholpen kunnen worden. Het is 
bovendien vaak niet vereist dat een arts meedeelt aan de patiënt dat hij voor de gekozen off-label 
behandeling niet kan steunen op wetenschappelijke achtergrond.417  

 
In sommige staten is men echter van oordeel dat wil een arts aansprakelijkheid ontlopen artsen 
voldoende beschikbare informatie moeten doornemen over het specifieke off-label gebruik 
vooraleer voor te schrijven.418 Volgens de AMA-Code is dit een ethische plicht van de arts.419 Vandaar 
dat de American Acadamy of Pediatrics via richtlijnen aanbeveelt dat artsen vooraleer off-label voor 
te schrijven nagaan of er objectief wetenschappelijk bewijs bestaat over het off-label gebruik en of 
dit gesteund wordt middels peer review, alsook  mogelijke alternatieven nagaat.420 Deze 
aanbevelingen zouden ervoor moeten zorgen dat er verantwoord off-label wordt voorgeschreven 
(mits informed consent waarover verder in deze masterproef) en men op basis daarvan geen gebrek 
in zorgvuldigheid kan bewijzen.  
 
Vele farmaceutische firma’s willen hun data van klinische onderzoek graag kwijt aan medisch 
hoogstaand aangeschreven tijdschriften. Een opname in dergelijk tijdschrift is de beste vorm van 
reclame. Het is qua off-label voornamelijk interessant voor artsen als eerdere studies van een 
goedgekeurd geneesmiddel kunnen besproken worden. Dit om te oberveren of er tussen de data 
bruikbare informatie kan gevonden worden i.v.m. bijwerkingen, eventueel andere indicaties. Men 
moet wel toelating hebben van een Institutional Review Board (IRB alias een ethisch commité) om 
dergelijke observaties van patiënten te verspreiden.421  
 
Het mag duidelijk zijn dat door de rechtspraak off-label gebruik aanvaard is als een onderdeel van het 
uitoefenen van geneeskunde. Zowel in de zaak Buckman Co. v. Plaintiffs Legal Committee als in de 
zaak Richardson v. Miller waarbij off label werd omschreven als algemeen aanvaard in de medische 
wereld alsook door de FDA.422 Off-label gebruik op zich is dus ook geen overtreding van het 
zorgvuldigheidscriterium: “The Court cannot agree with plaintiffs’ suggestion that an off-label 
prescription alone may violate [the prescriber’s] duty of care. Off-label use is legal and generally 
accepted”.423  Vόόr de uitspraak in de zaak Layzer v. Leavitt, weigerde de verzekering vaak 
terugbetaling van off-label geneesmiddelen, zelfs indien er geen alternatieve behandeling mogelijk 
was, indien de indicatie niet vermeld stond in de door de FDA aangehaalde 3 compendia nl. ofwel  

                                                           
416 P.M. ROSOFF en D. L. COLEMAN,” The case for legal regulation of physician off-label prescribing”, Notre Dame L Rev. 2011, 
674. 
417 Ibid. 
418 Zie 5.2 Informed Consent. 
419 American Medical Association in 1847, the AMA Code of Medical Ethics has articulated the values to which physicianfs 
commit themselves as members of the medical profession. Together, the Principles of Medical Ethics and the Opinions of 
the AMA's Council on Ethical and Judicial Affairs that make up the Code offer guidance to help physicians meet the ethical 
challenges of medical practice, https://www.ama-assn.org/delivering-care/ama-code-medical-ethics; The AMA is bound by 
due process in all matters related to complaints and generally does not have the legal authority or possesses the proper 
resources to investigate individual cases. Grievances against a medical professional who you believe is acting unethically or 
not providing a certain standard of care should be directed to your state medical licensing board. 
420 J.B.RILEY, P.A BASALIUS, “Physicians’ liability for off-label prescriptions”,Hematologyl & Oncology News & Issues, 2007, 37. 
421 C.M. WITTICH, C.M. BURKLE, W.L. LANIER, Ten Common Questions ( and Their Answers) About Off-Label Drug Use, Mayo 
Clinic Proceedings, 2012, 982-990 ( question 7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538391/ 
422 Buckman Co. v. Plaintiffs Legal Committee, 531 U.S. 341, 351 (2001) ; Richardson v. Miller, 44  S.W.3d 1, 12 (Tenn. App. 
2000), appeal denied (Tenn. March 12, 2001). 
423 Zyprexa Products Liability Litigation, 253 F.R.D. 69, 112 (E.D.N.Y. 2008). 
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the American Hospital Formulary Service Drug Information of the United States Pharmacopeia-Drug 
Information en als laatste the Drugdex Information System.424 De aangehaalde off-label toepassing 
stond niet vermeld in deze compendia gezien een behandeling was van een zeldzame kanker, er 
bestond echter wel peer-review informatie. Op basis hiervan werd besloten dat de verzekering deze 
kosten toch moest dekken ondanks dat het geen vaak gebruikte praktijk was. Hieruit valt af te leiden 
dat ook indien off-label noodzakelijk is om de patiënt te helpen en dit bevestigd word door enige 
medische achtergrond, ondanks de zeldzame toepassing door artsen ervan, dit niet kan aanzien 
worden als “medical malpractice”. Het is niet omdat het niet in een compendia is opgenomen dat het 
niet zou behoren tot de standard of care.425  
 
Soms is inderdaad een off-label behandeling behorende tot de standard of care.426 Zo meldde de 
FDA: ... Off-label uses or treatment regimens… may even constitute a medically recognized standard 
of care.427 Rechters zien soms zelf een off-label toepassing als state-of-the-art behandeling.428 Het 
niet toepassen van een off-label behandeling die voordelen oplevert voor de patiënt enkel en alleen 
omwille van het feit dat de indicatie niet officieel is erkend, kan ook aansprakelijkheid teweeg 
brengen.429 Zo getuigde ook de General Accounting Office’s Director van het Health Services Quality 
and Public Health Issues dat sommige off-label toepassing veiliger zijn en efficiënter zijn dan 
geneesmiddelen specifiek goedgekeurd voor een bepaalde indicatie, vooral in de oncologie.430 Zelfs 
in de editie van PDR van 2012431 omschreef men off-label als : “Off-label is be within the medical 
standard of care: Accepted medical practice includes drug use that is not reflected in approved drug 
labeling”. 
 

 

Verzwaarde standard of care voor off label? 
 
Als men bij off-label de standard of care als gebruikelijke praktijk aanziet, wil dit niet altijd zeggen dat 
het voorschrijven ervan gesteund is op wetenschappelijk veilig bewijs. In de zaak Helling v. Carey 432 
oordeelde het Surpreme Court van Washington dat de gebruikelijke praktijk, van het niet vooraf 
testen van patiënten bij bepaalde leeftijd op glaucoom, niet tegemoet kwam aan de standaardzorg. 
Het was wetenschappelijk bewezen dat deze testen wel degelijk hun nut hadden.433 Volgens de 
rechter waren sommige voorzorgsmaatregelen wel degelijk imperatief zodat de gebruikelijke praktijk 

                                                           
424 Layzer v. Leavitt, 770 F.Supp.2d 579 (S.D.N.Y. 2011).  
425 Om aan te tonen dat deze uitspraak geen alleenstaand geval is: in de zaak Sitea v. Long Island Jewish-Hillside Medical 
Center werd erkend dat off-label als vallende onder het standard of care werd aanzien, Sita v. Long Island Jewish-Hillside 
Medical Center, 803 N.Y.S.2d 112, 114 (N.Y. App. Div. 2005). Alsook in Conger v Danke Medical Inc werd toegegeven dat off- 
label  een geaccepeerd gebruik is dat nuttig en van grote waarde kan zijn, Conger v. Danek Medical, Inc., 27 F. Supp.2d 717, 
720 (N.D. Tex. 1998). Off-label is ingeburgerd in de medische wereld en is vaak noodzakelijk om een patiënt de best 
mogelijke behandeling te geven, Baron v. Pfizer Inc., 2006 WL 1623052, at *3 (N.Y. Sup. May 2, 2006). 
426  R.H. DWORKIN, A.B. O’CONNOR, Audette J. AUDETTE, “Recommendations for the pharmacological management of 
neuropathic pain: an overview and literature update”, Mayo Clinic Proc, 2010, 85: Tricyclic antidepressiva voor 
neuropatische pijn worden aanzien als eerstekeus behandeling ondanks off-label. 
427 M. HERRMANN, P. BOWNAS, “Keeping the label out of the case”, Northwestern University Law Revieuw Colloquy, vol 103, 
2009, 486. 
428 Richardson v. Miller, 44 S.W.3d 1, 13 (Tenn. Ct. App. 2000). 
429 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS COMMITTEE,”Unapproved uses of approved drugs: The physician, the package insert, 
and the Food and Drug Administration”, Pediatrics 1998, 143–145.   
430 “Off-Label Drug Use and FDA Review of Supplemental Drug Applications”: Hearing Before the Subcomm. on Human 
Resources and Intergovernmental Relations of the H. Comm. on Government Reform and Oversight, 104th Cong. 12 (1996) 
(statement of Sarah F. Jaggar, Director of Health Services Quality and Public Health Issues, Health  Education, and Human 
Services Division, Gen. Accounting Office ). 
431 https://www.scribd.com/doc/61554660/Unicity-Physicians-Desk-Reference-PDR-2012 
432  Helling v. Carey, 519 P.2d 981, 982-983 (Wash. 1974). 
433 K.N. HYLTON, H. LIN,” Negligence, Causation, and Incentives for Care”, Int'l Rev. L. & Econ. 2013, 89. 
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van het niet opvolgen hiervan niet in aanmerking kon worden genomen. Deze zaak toont aan dat er 
misschien wel nood is aan een verzwaarde zorgvuldigheidmaatstaf. 

 
TOBIAS 434 pleit voor een verhoogde standard of care specifiek voor off-label gebruik. Volgens hem 
zijn de huidige aansprakelijkheidsregels niet aangepast aan de vele off-label toepassingen. Het bewijs 
van voldaan te hebben aan een verzwaarde standaard zou dan door de arts moeten worden 
aangeleverd.435 Hierdoor zouden artsen verplicht worden om de gevaren verbonden aan off-label te 
erkennen. Het moet medici aanmoedigen om meer te investeren in onderzoek of om gegevens aan 
te reiken van eigen ervaringen. Om tegemoet te komen aan deze verzwaarde standaard zou men als 
arts over up-to-date informatie over de gebruikte off-label toepassing moeten beschikken. Fen-pen 
gevolgen 436 hadden vermeden kunnen worden indien artsen up-to-date informatie over de 
mogelijke gevaren hadden geconsulteerd en niet gewoon de gebruikelijke praktijk hadden gevolgd. 
Net zoals The Tennessee Court of Appeals in de zaak Richardson v. Miller 437 heeft omschreven:” 
Physicians prescribing off-label have a responsibility to be well-informed about the drug or device. In 
the absence of the information found in the FDA-approved labeling, physicians must obtain reliable, 
up-to-date information from other sources”. Voorbeelden van up-to-date info zijn: discussies met 
collega’s, bijscholing, casestudies uit medische tijdschriften, buitenlandse klinische testresultaten. 
 
TOBIAS, is ook van mening dat via burden-shifting 438 de bewijslast van voldoende 
voorzorgsmaatregelen inzake informatieverzameling bij de arts ligt. De arts heeft een grotere kennis 
van de stappen die hij heeft genomen om te voldoen aan de verhoogde standard of care. Als de arts 
de jury niet heeft kunnen overtuigen dat hij voldoende adequate informatie bezat, kan hij alsnog 
aansprakelijk worden gesteld. Ik vergelijk het persoonlijk min of meer met de verzwaarde stelplicht 
van de arts in Nederland. 
 
The American Academy of Pediatrics adviseert de aanwezigheid van wetenschappelijke bewijs 
waaronder literatuur, peer-review, nakijken van medische compendia, m.a.w. evidence-based 
medicine, en dit in het belang van de patiënt.439  
 
Volgens het geneesmiddelencomité behoren artsen, die off-label geneesmiddelen met beperkte 
pediatrische gegevens voorschrijven, hun ervaring te delen zodoende ook andere patiënten kunnen 
geholpen worden met de desbetreffende off-label medicatie. Impliciet wijst dit bij aanwezigheid van 
wetenschappelijk aanwijs bij het voorschrijven op het evalueren van off-label, anderzijds indien er 
nog onvoldoende bewijs is aan het meewerken van onderzoek en het verzamelen van bewijs.440 

 

                                                           
434 Candidate for Juris Doctor, 2016, Northeastern University School of Law. 
435 D. TOBIAS,” Combating Off-label Drug Use with a Tort Modernization Solution”, Northeastern University Law Review, 
2016, http://nulawreview.org/extralegalrecent/combating-off-label-drug-use 
436 arrest zie p 91. Approximately 50.000 lawsuits have been filed by Fen-Phen users against the drugs manufacturers, and 
in 2002 the manufacturers of the drug settled a nationwide lawsuit for $3.75 billion, 
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437 Richardson v. Miller, 44 S.W.3d 1, 15 (Tenn. Ct. App. 2000); see, e.g., Staudt v. Froedtert Mem'l Lutheran Hosp., 580 
N.W.2d 361, 363 (Wis. Ct. App. 1998). 
438 Should a patient die subsequent to medical malpractice, the doctor must prove that the death was not a consequence of 
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heef inzake de situatie die de eiser aanbrengt . Zie Owens v. Publix Supermarkets Inc., 802 So.2d 315, 330–31 (Fla. 2001); 
Safeway Stores Inc. v. Smith, 658 P.2d 255, 258 (Colo. 1983). 
439 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS,” Uses of Drugs Not Described in the Package Insert (Off-Label Uses)”, Pediatrics 2002, 
181, http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/110/1/181.full. 
440 M.L. EATON, D. KENNEDY, Innovation in Medical Technology: Ethical Issues and Challenges, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 2007, 49. 
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Bij wetenschappelijk bewijs gaat men uit van een bepaalde hiërarchie: Bovenaan bevinden zich de 
gerandomiseerde studies met een controlegroep 441 en onderaan de mening  
van experten.442 Peer-review in tijdschriften kan ook heel waardevol zijn, doch betrouwbaar wordt 
hun commentaar/ervaring enkel na afloop van een uitgevoerde studie/onderzoek.443 Sowieso moet 
een arts een onderzoek dat gesponsord wordt door de farma-industrie kritisch benaderen.444  
 
Beoordeling in concreto bij off-label 
 
Hoewel evidentie ver uit de buurt is als men een arts aansprakelijk wil stellen voor het off-label 
voorschrijven omwille van het feit dat off-label voorschrijven op zich geen fout uitmaakt, is 
voorzichtigheid geboden. De rechtbank zal het zorgvuldigheidsgedrag (art 1382 B.W.) van de arts 
inzake het off-label voorschrijven in concreto beoordelen aan de hand van aantal criteria.445 
 
 
A  Gebruikelijke praktijk:  
 
Aanwezigheid alternatief 
 
De rechter zal nagaan of er alternatieven voorhanden waren, indien wel dan zal de aansprakelijkheid 
hoger liggen. Men moet rechtmatig off-label zien in het licht van de beste oplossing indien geen 
geregistreerd alternatief op de markt beschikbaar is. Indien er toch alternatieven aanwezig zijn, zal 
de arts dienen aan te tonen dat de off-label behandeling beduidend beter is dan het geregistreerde 
alternatief. Bovendien zou het niet kiezen voor de off-label toepassing, ondanks dat deze bewezen 
voordelen opleveren t.o.v. andere therapieën, tuchtrechtelijk (en ook strafrechtelijk of 
civielrechtelijke) aansprakelijkheid kunnen opleveren.446  
 
Best passende behandeling  
 
De arts zal dus moeten aantonen dat in de praktijk het off-label gebruik de standaardbehandeling is 
(wat kan aangetoond worden d.m.v. wetenschappelijk bewijs via literatuur of het bewijs dat het 
vergunde product niet wordt verdragen door de patiënt en er daarom werd gegrepen naar de best  

                                                           
441 de te testen behandeling wordt uitgevoerd bij een interventiegroep en vergeleken met een controlegroep. Een 
controlegroep is een vergelijkbare groep proefpersonen met dezelfde klacht of hetzelfde probleem, maar die met 
een placebo of met een ander middel wordt behandeld. Wie in welke groep komt, wordt bepaald door het lot en men weet 
niet in welke groep men ingedeeld zit uit I.H.A. AARTMAN, C. VAN LOVEREN, Onderzoeksontwerpen en de ladder van 
evidence, Ned Tijdschr Tandheelkd 2007,161. 
442 R. HARBOUR, J. A MILLER,” New System for Grading Recommendations in Evidence Based Guidelines”, BMJ. 2001, 334–
336.; D.C. HADORN (eds), “Rating the Quality of Evidence for Clinical Practice Guidelines”, Journal of Clinical Epidemiology 
1996, 749–754 . 
443 M. GAZARIAN (eds), “Off-Label Use of Medicines: Consensus Recommendations for Evaluating Appropriateness”, Medical 
Journal of Australia, 2006, 544–548; AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY, Reimbursement for Cancer Treatment: 
Coverage of Off-Label Indications, Journal of Clinical Oncology 2006, 3206–3208. 
444 B.M. PSATY, W. RAY, FDA Guidance on Off-Label Promotion and the State of the Literature from Sponsors, JAMA, 2008, 
1949–1951. 
445 C. VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS ( eds), rapport 252As, Pistes voor een beter omkaderd off-label gebruik van 
geneesmiddelen, FKCE, 2015,19-21. 
446 Richard v. Miller, 44 S.W.3d 1 (Tenn. Ct. App. 2000), https://www.courtlistener.com/opinion/1073417/richardson-v-
miller/; C. VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS (eds), rapport 252As, Pistes voor een beter omkaderd off-label gebruik van 
geneesmiddelen, FKCE, 2015, 19. 
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passende off-label behandeling.447 De arts zal bewijzen dat de off label behandeling beter is dan het 
vergunde alternatief.  De keuze voor een off-label behandeling in plaats van een geregistreerde 
toepassing dient voort te komen uit een beoordeling van het individuele belang van de patiënt. 
 
Officiële productinformatie 
 
De arts zal rekening moeten houden met de waarschuwingen en contra-indicaties van de officiële 
productinformatie van het gebruikte geneesmiddel.448 
 
B Wetenschappelijke basis:  
 
De keuze van de arts moet gegrondvest zijn op de huidige stand van de wetenschap.449 Zo was 
volgens het Centraal Medisch Tuchtcollege in Nederland de behandeling van reumapatiënten d.m.v. 
inspuitingen niet gestoeld op enig wetenschappelijk onderzoek, onverantwoord. 450 Een arts hoort de 
kiezen voor de veiligste en meest zekere weg.451 Indien de ernst van de ziektetoestand dit vraagt, 
mag hij afwijken hiervan mits het bestaan wetenschappelijke grond, voordelen de risico’ s 
overtreffen en informed consent.452  
 
Ondanks dat medische richtlijnen geen wettelijke rechtskracht bezitten, hecht de rechter hier wel 
belang aan ze maken immers deel uit van de professionele standaard. Aanwezigheid van klinische 
praktijkrichtlijnen, protocollen, standaarden voorhanden of andere wetenschappelijke literatuur 
zoals data van klinische proeven wil niet zeggen dat de arts zich van zijn aansprakelijkheid kan 
ontdoen door te wijzen op het bestaan ervan. Een wetenschappelijk gepubliceerd artikel verschilt in 
die mate van een positief bevonden uitkomst van een klinische proef dat een tijdschrift enkel de 
kwaliteit van het aangebrachte artikel kan beoordelen, terwijl de bevoegde autoriteiten inzake 
vergunning alle informatie over een geneesmiddel dienen af te wegen en daarbij gebruikmakend van 
de richtlijnen inzake methodiek en statistiek voor het opnemen van een toepassing in de officiële 
productinformatie .453 Doch bij afwezigheid van ”medical guideliness” kan aanwezigheid van 
wetenschappelijk literatuur een goed alternatief zijn.454 De arts zal altijd moeten oordelen in het 
belang van zijn individuele patiënt wat er ook soms kan toe leiden dat hij moet afwijken van een 
richtlijn.455 Ook bij het beschikbaar zijn van een richtlijn bestaat er dus altijd een 
verantwoordelijkheid voor de gebruiker van deze richtlijn. Visies van ethische comités of 
deontologische ordes zoals de Orde der Artsen kunnen ook een steunpilaar vormen voor de 
motivering van de arts. 
 

 

                                                           
447 NHG-Standpunt met betrekking tot het ‘off label’ voorschrijven van geneesmiddelen, 2007, 
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/standpunt_aanbevelingen_voor_het_off_label_voorsch
rijven_van_geneesmiddelen.pdf ; J.B. RILEY, P.A BASALIUS, “Physicians’ liability for off-label prescriptions”,Hematologyl & 
Oncology News & Issues 2007, 24–37. 
448  J. LISMAN, “Off-label gebruik van geneesmiddelen ,Juridisch kader van geneesmiddelenonderzoek” in  H.J. OUT, P. VAN 

MEURS, R. VAN OLDEN,  Handboek farmaceutische geneeskunde, Houten, Bhon Stafleu van Loghum, 2014, 172. 
449 X. RYCKMANS, R .MEERT-VAN DE PUT, Les droits et les obligations des médecin, I, Brussel, Larcier,1971,382. 
450 Centraal Medisch Tuchtcollege 23 januari 1992, TvGR  1993,23. 
451 Gerechtshof ’s Hertogenbosch 31 mei 1989, TvGR 1990,472. 
452Medisch Tuchtcollege ’s-Gravenhage 1 november 1994, TvGR 1998, 99. 
453 zie voetnoot 448. 
454 Hof van Beroep Brussel 21 september 2010, T.Gez. 183-189. 
455 KWALITEITSINTITUUT VOOR DE GEZONDHEIDSZORG CBO, Evidence-based Richtlijnontwikkeling. Handleiding voor 
werkgroepleden, Utrecht,CBO, 2007, par. 1.5, http://www.ha-ring.nl/download/literatuur/EBRO_handl_totaal.pdf 
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Rapportage en geneesmiddelenbewaking 
 
Bij off-label behandeling dient het medisch dossier van de patiënt voldoende informatie te bevatten 
omtrent werking en bijwerkingen. Dossiervorming en controle van de effecten zijn belangrijk 
aangezien de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel anders kan zijn dan men had 
gedacht.456  

 

5.2 Informed consent 
 
Het recht op informatie voor de patiënt valt in de wet Patiëntenrechten457 uiteen in 2 luiken nl. 
diagnose informatie458 inzake gezondheidstoestand van de patiënt, gezondheidsvoorlichting en 
vermoedelijke evolutie alsook toestemmingsinformatie.459 De wetgever achtte de scheiding van 
beide bepalingen van belang, vermits zij een verschillende draagwijdte hebben.460 Bovendien moeten 
we ook de therapeutische exceptie461 in ons achterhoofd houden. 
   

5.2.1 Gezondheidstoestandinformatie: diagnose & prognose 
 
De arts hoort de patiënt inlichting te geven omtrent de diagnose, prognose en preventieve 
maatregelen462 De patiënt moet zijn gezondheidstoestand correct kunnen inschatten. Dit recht 
bestaat op zichzelf, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een voorgenomen behandeling. Gezien het 
bij off-label hoofdzakelijk zal gaan omtrent toestemmingsinformatie zal ik het eerste luik niet verder 
bespreken. 

 

5.2.2 Toestemmingsinformatie 
 
Alle informatie moet gegeven worden opdat de patiënt geïnformeerd zijn toestemming kan geven. 
Zowel met betrekking tot het aangaan van het medisch zorgcontract, conform de regels van het 
consensueel contract uit het verbintenissenrecht enerzijds, en de toelating of instemming voor een 
inbreuk op de fysieke integriteit van een persoon anderzijds waar het niet relevant is of er sprake is 
van een contractuele of buitencontractuele verbintenis.463  
 
Gezien de relatie tussen arts en patiënt een contractuele vorm heeft, wil dit zeggen dat de 
beginselen van art 1134 B.W. van toepassing zijn waaronder ook de goede trouw. Elke professioneel, 
dus ook een arts, zal hierdoor een informatieplicht hebben t.o.v. de tegenpartij. Deze informatie is 
van belang zowel voor de contractsluiting als voor de uitvoering ervan.464 Art 1134, 3e lid B.W bevat 

                                                           
456 J.A. LISMAN, J.R.A. SCHOONDERBEEK, G. KLINK, “ Off-label gebruik van geneesmiddelen: voorwaarden en aansprakelijkheid, 
TvGR 2008, 244 – 258. 
457 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
458 art 7 Wet Patiëntenrechten. 
459 art 8 Wet Patiëntenrechten. 
460 MvT bij wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, Parl.St. Kamer 2001-02, nr 50/1642/001, 18. 
461 De geneesheer mag  informatie achterhouden, wanneer dit in het belang is van de patient. Wanneer de arts vermoedt 
dat bepaalde informatie de gezondheid van de patiënt ernstig kan schaden, kan hij beslissen (tijdelijk) niet alles mee te 
delen. Vanaf het ogenblik dat het vermoeden verdwijnt, is hij verplicht je in te lichten. In dit geval moet de arts vooraf een 
collega raadplegen. Hij moet ook een schriftelijke motivering voor zijn beslissing aan het patiëntendossier toevoegen 
462 H. NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen, Mechelen, Kluwer, 2013, 342-365. 
463 H .NYS , “De toestemming van de patiënt”, T. Gez., 1983-84, 256; M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt 
in de therapeutische relatie”, in P. ARNOU, K. BOEY (eds), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 
1989, nr 12 ; M. SOMERVILLE, “Structuring the issue in informed consen”t, McGill Law J 1981, 753. 
464 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagonderzoek”, R.W.  1980-81, 505-508; J-L 
FAGNART,” L’information du consommateur moyen ( noot onder Brussel 13 mei 1992)”, R.G.A.R. 1993,12.185. 
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ook de juridische grondslag om aan te tonen dat deze informatieverplichting gedurende heel de 
overeenkomst moet worden nageleefd, het is een voortdurende informatieverplichting.465 De initiële 
toestemming geeft de arts geen vrijgeleide om verdere door hem gewenste handelingen te 
verrichten. Immers, bij het aangaan van de overeenkomst weet de patiënt vaak niet welke 
toekomstige handelingen nog nodig zullen zijn. Omdat de patiënt dus niet automatisch de bedoeling 
heeft om verdere verbintenissen aan te gaan moet de geneesheer voor elke verdere behandeling 
opnieuw de toestemming van de patiënt verkrijgen, zoniet schendt hij zijn contractuele 
verbintenis.466 Indien de patiënt enkel een contract sluit met de arts voor een welbepaalde 
handeling, kunnen we niet spreken van een duurovereenkomst. In dit geval zal bij het ontbreken van 
toestemming er sprake zijn van buitencontractuele aansprakelijkheid. 
 
De toestemming dient specifiek te zijn. In de rechtszaak Burton v. Brooklyn Doctors Hospital 
oordeelde het Supreme Court dat het consentformulier te algemeen was geformuleerd. Doordat het 
de artsen de toestemming gaf om die behandelingen en medicatie te geven die volgens de artsen 
noodzakelijk waren en het afzien van een recht op voorafgaande notificatie van welke behandeling 
dan ook, wisten de ouders niet dat hun baby werd ingeschakeld in een studie.467 

 
Uitgaande van het algemeen aanvaarde rechtsbeginsel dat als de patiënt voldoende is geïnformeerd, 
en niet afwijzend reageert, de patiënt dan impliciet toestemming heeft verleend, zal de patiënt dus 
enkel horen te bewijzen dat er een onvoldoende informatieplicht waaruit automatisch volgt dat er 
geen toestemming aanwezig is.468 Deze verplichte instemming, tenzij in noodsituaties, kan dus zowel 
impliciet als expliciet worden gegeven, nochtans in de rechtspraak  gaat men ervan uit dat voor 
grotere of minder courante behandelingen een impliciete toestemming niet voldoende is.469   Een 
mondelinge toestemming zou volstaan tenzij wettelijk anders voorzien is.470 Echter Zowel patiënt als 
arts kunnen om schriftelijke toestemming verzoeken. Weze het niet dat mondeling volstaat, raadt 
het NHG toch aan om dit schriftelijk vast te leggen.471 In de praktijk zien we vaak dat een 
ondertekende toestemming van de patiënt aanzien wordt als een bewijs tegen aansprakelijkheid of 
men gebruikt het formulier als exoneratieclausule.472 Dergelijke documenten waarbij de arts volledig 
wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid zijn juridisch niet bindend.473 Enkel indien het beding een 
welomschreven vorm van schade uitsluit en de zorgvuldigheidsplicht onaangetast laat kan een 
uitzondering teweegbrengen doch enkel voor de vernoemde vorm van schade. 
 
De verkregen toestemming is enkel rechtsgeldig indien deze gebaseerd is op voldoende 
informatie.474 Geïnformeerde toestemming is van groeiend belang in het medisch 
aansprakelijkheidsrecht. Wanneer de patiënt kan aantonen dat indien hij de nodige informatie wel 

                                                           
465 H. BOCKEN, De goede trouw bij d uitvoering van verbintenissen, R.W. 1989-90, 1041-1049. 
466 T. VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”, T.P.R. 1991, 289. 
 

467 Burton v. Brooklyn Doctors Hosp, 452 N.Y.S.2d 875, 880 (N.Y. App. Div. 1982). 
468 H. NYS, “De ontwikkelingen van het gezondheidsrecht in 1996 en 1997”, T. Gez., 1998-99, 118. 
469 R.O. DALCQ, “Evolution du droit en matière d’information et de consentement des patients”, in J. VAN DEN HEUVEL, Liber 
Amicorum Jozef Van Den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999 ,419. 
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279; T. VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”, T.P.R. 1991, 290. 
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474 I. GIESEN, “Medische aansprakejlijkheid in Nederland: een stand van zaken ten aanzien van de bewijslastverdeling”in 
W.R. KASTELEIN (eds.), Medische aansprakelijkheid, Lelystad, Koninklijke Vermande 2002, 14. 
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had bekomen, niet zou zijn overgegaan tot instemming is de arts aansprakelijk.475 Hij zal dus meer 
moeten aantonen dan enkel een onbehoorlijke informatieplicht.476  

 

5.2.3 Informatie omtrent 
 
Een hele resem aan informatie moet worden gegeven vb. mogelijke bijwerkingen, doeltreffendheid 
en nut van de behandeling etc. Ik zal hieronder enkel de meest relevante informatie aanhalen 
betreffende off-label. De overheersende leer binnen ons Belgisch rechtssysteem gaat uit van de leer 
van de relevante risico’s. Deze theorie combineert de objectieve visie met de relevante risico’s.477 

Objectief houdt in dat de arts de patiënt moet informeren over de risico’s waarvan hij weet of zou 
moeten weten dat zij voor een redelijke persoon relevant zijn voor de toestemming.478  
 

5.2.3.1 Relevante risico’s 
 
Volgens art 8§2 Wet Patiëntenrechten betreft de plicht tot informatie enkel de relevante risico’s. Alle 
risico’s, nevenwerkingen waarvan de arts op de hoogte is of behoort op de hoogte te zijn. Zowel 
rechtspraak als rechtsleer vullen dit criterium in a.d.h.v. 3 factoren: de frequentie van het risico, de 
ernst van het risico en de persoon van de patiënt.479  

 

De ernst wordt samen bekeken met de frequentie. Hoe vaker het risico voorkomt of hoe erger de 
gevolgen zijn, hoe belangrijker dit is in het beslissingsproces van de patiënt.480 Uiterst zeldzame 
risico’s dienen niet te worden meegedeeld481, doch risico’s met een lagere frequentie die toch 
ernstige gevolgen zoals mortaliteit en blijvende ongeschiktheid kunnen veroorzaken moeten ook 
worden meegedeeld.482 Zo heeft de Gentse rechter beslist in  het Isomeridevonnis dat onderzoekers 
tekort waren geschoten in hun informatieplicht omdat ze deze zeldzame maar toch risicovolle 
bijwerking niet hadden meegedeeld.483  
 
Dit brengt voor een stuk rechtsonzekerheid teweeg bij de arts. Welke factoren zijn determinerend 
vooraleer een risico ernstig te noemen is? Voor de rechter biedt dit echter een zekere 
beoordelingsvrijheid. Hof van Cassatie heeft met zijn uitspraak in 2009 een stuk verduidelijking 
gebracht in de frequentie door te stellen dat ieder ernstig risico moet gemeld worden, ongeacht de 
frequentie ervan.484  

                                                           
475 Antwerpen 21 februari 1997, noot H. NYS, R.W. 1997-98, 1078. 
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Nu alle ernstige risico ’s moeten worden meegedeeld, ook de meest hypothetische zonder afweging 
van “hoe vaak voorkomend” kan dit voor de patiënt afschrikkend werken.485 Niet correct volgens 
LEMMENS aangezien voorgaande stelling zeker niet betekent dat ineens alle risico’s meegedeeld 
moeten worden. Bovendien wil de patiënt het bestaan van zo’n ernstig risico doorgaans ook 
weten.486  
 
De kenmerken van de patiënt zijn het derde criterium waaraan de informatieplicht moet worden 
getoetst. Met de persoon van de patiënt doelt men dat er rekening moet geworden houden met de 
individuele kenmerken van elke patiënt zoals de lichamelijke gesteldheid, beroeps- en levenssfeer.487 
Zo zal voor een piloot het risico op verminderd gezichtsvermogen zwaarder doorwegen dan bij een 
bakker. De arts dient zich uit te drukken in bewoordingen waarin de patiënt hem/haar begrijpt. Als 
de patiënt buiten stapt moet hij de informatie begrepen hebben. 
 

5.2.3.2 Alternatieven 
 
Er moet onder meer informatie worden verstrekt over redelijke behandelingsalternatieven. De 
verschillende opvattingen die in de medische wereld gangbaar zijn en mogelijkerwijs van belang 
kunnen zijn, moeten meegedeeld worden. Ook deze behandelingen die de arts zelf niet kan 
aanbieden.488 Stelt een arts een experimentele therapie voor en er bestaan alternatieven dan is de 
arts dus verplicht deze te melden. Omgekeerd moet de arts in principe de patiënt niet inlichten over 
het bestaan van een experimentele therapie als alternatief.489 Eerder in deze masterproef is reeds 
toegelicht dat een nieuwe behandeling die in België nog nieuw is maar niet meer in een ander land 
daarom nog niet experimenteel is. Hoe zit het hiermee? Moeten nieuwe alternatieven ook worden 
meegedeeld?  De arts heeft inderdaad een levenslange bijscholingsplicht maar zolang niet is 
bewezen dat de nieuwe behandeling meer voordelen biedt, is de arts niet verplicht deze mee te 
delen.490  
 
Bij het kiezen van de toepasbare behandeling dient een arts rekening te houden met de voorkeur van 
de patiënt, tenzij deze in strijd zou zijn met openbare orde. De arts mag echter nooit buiten de 
zorgvuldigheidsmaatstaf treden, zelfs niet met instemming van de patiënt.491 Kiest de arts tussen 2 
methodes deze met de meeste risico dan zal hij dit dienen mee te delen, zoniet begaat hij een 
fout.492   
 
Noch de wet noch de Memorie van Toelichting maakt expliciet melding van praktijkrichtlijnen als 
behorende tot de informatie die de arts zou moeten verstrekken aan de patiënt in het kader van zijn 
informatieplicht. Het feit dat de patiënt wel recht heeft op informatie over de alternatieven, laat een 
belangrijke opening voor praktijkrichtlijnen, die de oorsprong aangeven van het versterkte advies 
door de arts. Indien er redelijke behandelingsalternatieven bestaan die in praktijkrichtlijnen zijn 
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Vermande 2002, 70-71 ; Hof Amsterdam 19 februari 1998, TvGR 1998, 48. 
489 Dell Valle Rivera v. United States, 630 F.Supp 750 ( D.P.R. 1986). 
490 BGH 22 september 1987, N.J.W. 1988,763, J.Z. 1988, 411 ( noot D. GIESEN). 
491 De alternatieven moeten niet even uitvoerig worden belicht als de methode waarvoor wordt gekozen. Antwerpen 16 
september 2002, T. Gez. 2003-04, 26-28; Rb. Brussel 9 oktober 2001, T. Gez. 2002 -03, 174-176. 
492 Rb Brugge 19 januari 1998, RW 1999-2000, 717; Rb Brussel 21 maart 2006, T Gez, 2009-10, 137 noot M.N.V 
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opgenomen, heeft de patiënt aldus het recht om hiervan op de hoogte te worden gebracht.493 Er zou 
kunnen worden gesteld dat in de mate de arts nationale- en internationale praktijkrichtlijnen in zijn 
medische besluitvorming incorporeert, zij ook het voorwerp dienen te zijn van de informatieplicht. 

Ondanks het feit dat er hoge eisen worden opgelegd aan de informatieplicht van de arts wil dit niet 
zeggen dat een schending van die plicht automatisch leidt tot een schadevergoedingsplicht. Er blijft 
altijd nog het moeilijk aan te tonen causaal verband. Specifiek m.b.t de frequentie en de ernst van de 
risico’s kan opgemerkt worden dat naarmate de risicofrequentie hoger ligt en/of de risico’s ernstiger 
zijn, de patiënt makkelijker zal slagen in het bewijs van het causaal verband. Gaat het daarentegen 
om weinig voorkomende en/of weinig ernstige risico’s, dan zal het bewijs veel moeilijker te leveren 
zijn.494 

 

5.2.4 Off-label 
 

5.2.4.1 Status 
 
De patiënt moet duidelijk weten dat het voorgestelde geneesmiddel off-label wordt 
voorgeschreven.495 De arts behoort de patiënt ook te informeren of de wetenschap het voorgestelde 
off-label gebruik ondersteunt (literatuur, praktijk, innovatief).496  Off-label status maakt een wezenlijk 
bestanddeel uit van de beslissing door de patiënt genomen. Volgens VRANCKEN kan het off-
labelkarakter worden aanzien als in art 8 Wet Patiëntenrechten: aard van de tussenkomst en is 
bijgevolg verplicht mee te delen. Wanneer dit wordt nagelaten begaat de arts dus een overtreding 
van art 8.497 
 
In de VS is de rechtspraak echter deze mening niet toegedaan.498 Het al dan niet meedelen van de 
off- label status valt niet onder de criteria omtrent medische risico’s.499 De Amerikaanse rechtsleer is 
echter een andere mening toebedeeld: de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht moet centraal 
staan en dit kan enkel als de patiënt wel degelijk op de hoogte is.500 Gelukkig zijn Belgische- en 
Nederlandse rechtspraak dezelfde mening toegedaan.501 
 
Frankrijk heeft een wettelijke bepaling hiervoor opgenomen: artikel L5121-12-1 III van de Code de la 
Santé Publique.502 Dit artikel bepaalt dat men in alle gevallen de informed consent moet krijgen van 
de patiënt. Bovendien moet off-label er expliciet op het voorschrift vermeld worden en gemotiveerd 

                                                           
493 M.v.T. bij wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St. Kamer 2001-02, 1642/001, 18;  E. HULST,  “De 
juridische dimensie van adviezen, protocollen en standaarden van medisch -wetenschappelijke verenigingen “ , N.T.B.R. 
1997, 37. 
494 Zie het overzicht in T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, 
Antwerpen, Maklu, 1997, 313- 319. Zie tevens Rb. Namen 30 maart 2001, T.Gez. 2001-02, 36. 
495 H.J.J. LEENEN, J.C.J. DUTE en W.R. KASTELEIN, Handboek gezondheidsrecht deel II: Gezondheidszorg en recht, Houten, Bohn 
Stafleu van Loghum, 2008, 13-52. 
496 GENERAL MEDICAL COUNSEL, Consent: patients and doctors making decisions together, Guidance, 2008, http://www.gmc-
uk.org/GMC_Consent_0513_Revised.pdf_52115235.pdf 
497 I. VRANCKEN, “Juridische aspecten van het off-label voorschrijven van geneesmiddelen”, T. Gez 2015-16, 204 
498 Femrite v. Abbott Northwestern Hospital, 568 N.W.2d 535, 542 (Minn. Ct. App.1997); C. TOMASZEWSKI, “Off-Label: Just 
What the Doctor Ordered”, Journal of Medical TOxicology 2008, 88.  
499 Southard v. Temple University Hospital. 781 A.2d 101( Pennsylvania Supreme Court 2001). 
500 J.M. BECK, E.D. AZARI, ”FDA, Off-label use, and informed consent:debunking myths and misconeptions”, Food & Drug L.J. 
,1998, 89. 
501 J.A. LISMAN, J.R.A. SCHOONDEBEEK, G. KLINK, “ Off label gebruik van geneesmiddelen: voorwaarden en aansprakelijkheid”, 
TvGR 2008, 250. 
502 “Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son 
autorisation de mise sur le marché, le cas échéant, de l'existence d'une recommandation temporaire d'utilisation, des 
risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur 
l'ordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché " ou, le cas échéant, " Prescription sous 
recommandation temporaire d'utilisation ". 
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worden in het patiëntendossier. Franse Hof van Cassatie bevestigt in meerdere arresten deze 
consensus vereiste.503  
 

5.2.4.2 Risico’s off-label 
 
Zowel het feit dat het om een off-label behandeling gaat als de nodige risico’ s hierdoor moeten 
besproken worden. Bij off-label voorschrijven zijn er grotere risico’s verbonden en naargelang een 
verhoogd risico, zullen er ook hogere eisen aan de informatieplicht worden gesteld.504 Indien er 
weinig klinisch onderzoek werd verricht rondom het voorgeschreven off-label medicament is het van 
belang dat dit tevens wordt meegedeeld. Zowel België als Nederland verlangen een duidelijke 
boodschap naar de patiënt. In Nederland moet het off-label voorschrijven conform de 
Geneesmiddelenwet gebeuren aan hand van” goede communicatie” waaronder transparantie van de 
risico ’s. 505 In België vereist men een dat de arts zich hierbij uitdrukt in een taal aangepast aan de 
patiënt zodat inhoudelijk alles duidelijk is. Als een kameleon kruipt de arts in de leef- en 
begripswereld van een minderjarige of een volwassen persoon rekening houdend met o.a. leeftijd, 
intellectueel niveau.506 

 
Bij off-label informatie is het niet altijd eenvoudig als arts om voldoende informatie rondom risico’s 
te geven gezien er vaak een gebrek heerst aan voorafgaande klinische proeven en als er al gegevens 
bekend zijn, rest de vraag: zijn deze voldoende wetenschappelijk gefundeerd? Vraagtekens bij een 
arts, blijven vraagtekens bij de patiënt. Mijns inziens is dat zelfs bij onzekerheid een volledig geldige 
toestemming kan gegeven worden mits 100% transparantie (ook transparantie over onwetendheid). 
 

5.2.5 Therapeutische exceptie 
 

Het principe van deze uitzondering op de medische informatieverplichting bij een medische 
behandeling wordt in de meeste Ianden aanvaard, doch over de draagwijdte ervan lijken de 
meningen in rechtsleer en rechtspraak duidelijk te verschillen. Volgens de ruime draagwijdte mag de 
geneesheer (relevante) informatie achterhouden, wanneer hij hiermee kan voorkomen dat een 
patiënt een voor hem noodzakelijke ingreep zou weigeren.507 Kritiek hierop is dat door deze 
opvatting het recht van de patiënt om te weigeren volkomen teniet wordt gedaan. 
 
Een andere opvatting is dat therapeutische exceptie aanvaardbaar is wanneer de informatie de 
patiënt zou deprimeren of in verwarring zou brengen en de patiënt daardoor schade zou 
ondervinden.508 Ook in deze visie schuilt het gevaar dat het begrip informed consent een lege doos 
wordt. Is het niet zo dat een patiënt vaak geëmotioneerd reageert? Misschien is deze angst net een 
teken aan de wand dat de arts nog meer informatie moet verstrekken over het nut/noodzaak van de 
behandeling. De naar mijn mening terechte kritiek op de vorige bredere visie toont duidelijk aan dat 
de voorkeur moet worden gegeven aan een meer beperktere draagwijdte. Enkel die informatie die 
een patiënt in die mate zou van streek brengen of angst aanjagen dat hij niet meer tot een 
beslissingsproces in staat is, hoeft niet meegedeeld te worden.  

                                                           
503 Cass.fr, 12 juni 2012, JCP 2012, 987 noot O. GOUT, Resp civ.ass 2012 nr 245, noot S. HOCQUET-BERG. 
504 J.K.M. GEVERS, “Informed consent”, in W.R. KASTELEIN (eds) Medische aansprakelijkheid, Lelystad, Koninklijke 
Vermande, 2000, 62-82 . 
505 F. BRANDSMA, 108 Vragen en antwoorden over de geneesmiddelenwet wat huisartsen moeten weten, Bohn, Stafleu van 
Loghum, 2007, 22-23. 
 

506 T. VANSWEEVELT, S. TACK,” Het recht op gezondheidstoestandsinformatie en geïnformeerde toestemming “ in T. 
VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 340. 
507 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R.W., 1980-81, 518-519; zie 
ook Luik 24 november 1971, J.T. 1974, 297 met kritische noot FAGNART.   
508 P. LETOURNEAU, La responsabilite civile, nr. 804, 271. 
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Uit het feit dat een patiënt een volgens de arts onverstandige beslissing zou kunnen nemen, mag dus 
niet worden afgeleid dat hij niet tot een waardering van zijn belangen in staat is.509  
 
Het woord “therapeutische exceptie'' spreekt voor zich. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden 
wanneer de medische verzorging dringend is en het therapeutisch nut hoog is kan het worden 
ingeroepen. Kan de behandeling zonder gevaar worden uitgesteld, dan is er weinig reden om 
informatie achter te houden. Dus niet van toepassing bij  medische experimenten of bepaalde 
esthetische chirurgie.510 Volgens GIESEN kan de therapeutische exceptie echter wel doorgang vinden 
bij experimentele therapie en wel omdat deze ook plaatvinden in het belang van de patiënt zelf maar 
ook hier geldt de beperkte draagwijdte van zodanige psychologische beïnvloeding dat een rationele 
beslissing uitgesloten is.511 

 

5.2.6 Nederland 
 

Naar Nederlands recht wordt ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toestemming voor de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toestemming van de medische handeling zelf.512 
Het sluiten van de overeenkomst betekent niet automatisch dat de patiënt zijn toestemming heeft 
gegeven voor de behandeling.  
 
Deze algemene informatieplicht door de arts is ook in het Nederlands Burgerlijk Wetboek 
geregeld.513 De Hoge Raad koppelt dit recht expliciet aan het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt 
waardoor dit een hoog aangeschreven plaats inneemt.514 De mate en omvang van de informatie is 
afhankelijk van de aard van de behandeling en de individuele omstandigheden, gekoppeld aan het 
redelijkheidsbeginsel.515. Dit stemt overeen met onze bonus medicus. De wet bepaalt dat de arts zich 
bij het toepassen van de informatieplicht laat leiden door hetgeen de patiënt ‘redelijkerwijze’ dient 
te weten. Dit geeft aan dat de informatievoorziening zo goed mogelijk moet worden afgestemd op 
de individuele omstandigheid. De arts zelf zal de vertaalslag moeten maken tussen de algemene 
wettelijke bepaling en de concrete situatie. Het nadeel voor de arts is de onzekerheid of conform de 
wet is gehandeld. Elk nadeel heeft ook een voordeel, hier is dat de ruimte die de arts krijgt om 
algemeen aanvaarde opvattingen uit de beroepsgroep bij de informatieverplichting te betrekken. Zo 
kan een wetenschappelijke vereniging op zorgvuldige wijze een standpunt ontwikkelen m.b.t. de 
informatieplicht van een arts ten aanzien van een specifieke behandeling. Vervolgens kan de arts dit 
standpunt gebruiken bij het in concrete situaties toepassen van het begrip ‘redelijkerwijze’. De 
Nederlandse rechter gaat akkoord me een dergelijke benadering.516  
 
Er zijn dus opvallende gelijkenissen merkbaar met ons land.517 Ook in de Nederlandse wetgeving is 
het uitgangspunt dat de toestemming van de patiënt mag worden verondersteld als het om 

                                                           
509 A. SOETEMAN, “De waardigheid van de patient", R.M.T. 1988, 71; J.-C. LOMBOIS, De L'influence de Ia sante sur l'existence 
des droits civils, Paris, LGDJ ,1963, 141. 
 

510 T. VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”,T.P.R., 1991, 370. 
511 D. GIESEN, “Die zivilrechtliche Haftung des Arztes bei neuen Behandlungsmethoden und Experimenten, Industrie 
Gesellschaft und Recht”, Gieseking Verlag, 1976, 56-57. 
512 R.W.M. GIARD, Aansprakelijkheid van artsen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers,2005,117-119; J. LEGEMAATE,“Rechten 
van de patiënt” in H.J.J. LEENEN, J.C.C DUTE, J.K.M. GEVERS, J. LEGEMAATE, G.R.J DE GROOT, M.E. GELPE en E.J.C DE JONG, 
Handboek gezondheidsrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2014, 634.  Voor Belgisch recht zie voetnoot 463 
513 art. 7:448 BW behandelt de informatieplicht, art 7:450 BW en art 7:451 BW: behandelen toestemmingsvereiste. 
514 HR 23 november 2001, TvGR, 2002, 20-21, ECLI:NL:HR:2001:AD3963. 
515 Rb Maastricht 15 augustus 2002, TvGR 2003, 55. 
516 KNMG, Informed consent, Vademecum KNMG, 2001, 5, www.knmg.nl/vademecum 
517 T. VANSWEEVELT, F SWENNEN, J. TERHEERDT, B. WEYTS  en N. JEGER, “Het voorontwerp van wet “patiëntenrechten”: een 
kritische analyse”, T. Gez. 1997-98, 554. 
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verrichtingen van niet-ingrijpende aard gaat.518 Door het Kabinet is er een wijziging voorgesteld van 
art. 7:451 BW. Men wil de hulpverlener verplichten een aantekening te maken in het medisch dossier 
van de toestemming van de patiënt voor een ingrijpende verrichting. Dergelijke ingrepen betekenen 
een grotere inbreuk op de lichamelijke integriteit en brengen een groter risico met zich mee dan niet 
ingrijpende verrichtingen, waardoor de toestemming niet verondersteld mag worden door de 
hulpverlener, aldus het Kabinet.519 Tot nu toe is er enkel een verplichting tot schriftelijke 
toestemming op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Waarschijnlijk enkel op verzoek omwille van de 
vrees voor een overvloed aan standaard toestemmingsformulieren, wat het persoonlijk contact 
tussen arts en patiënt dreigt te verwateren.  
  
In 2010 heeft de Gedragscode Openheid over medische incidenten en betere afwikkeling Medische 
Aansprakelijkheid (GOMA), ook aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de informatie over 
incidenten die zich voorgedaan hebben tijdens een behandeling.520 De essentie ligt in het feit dat de 
patiënt in die gevallen waarbij tijdens de behandeling iets is misgegaan, recht op duidelijk heeft.  
In de rechtsleer zijn bepaalde auteurs het erover eens dat dat informatie betreffende fouten of 
incidenten wel degelijk onder de wettelijke informatieplicht valt, de patiënt mag dit in alle 
redelijkheid van zijn behandelend geneesheer verwachten. De wetgever heeft destijds in de WGBO521 
bewust geen gedetailleerde regeling van rechten en plichten van zowel arts als patiënt willen 
neerpennen.522 Echter uit de erkenning dat er iets fout is gelopen mag men niet concluderen dat er 
ook erkenning is van aansprakelijkheid.523 Steeds vaker verwijst de tuchtrechter ook naar de GOMA. 
De tuchtrechter verwacht een proactieve houding van een arts.524 Deze open-disclosure benadering 
is sinds 1 januari 2016 terug te vinden in diverse normen vastgelegd in de Wet Kwaliteit, klachten en 
geschillen in de zorg.525Zo moeten artsen volgens deze wet zo snel mogelijk na ontdekking van een 
incident de patiënt hierover informeren en aantekening maken in het dossier met mogelijk 
schadelijke gevolgen voor de patiënt.  

 

5.2.7 VS 
 

5.2.7.1 Toestemming 
 
Inzake experimenten vereist de FDA expliciete neergeschreven informed consent toestemming, 
echter inzake het voorschrijven van off-label geneesmiddelen is er geen uitdrukkelijke informed 

                                                           
518 Het probleem hierbij is evenwel dat de Nederlandse wetgeving geen wettelijke definitie geeft van het begrip ‘ingrijpend’, 
waardoor het in de praktijk van geval tot geval verschillend wordt ingekleurd. Zie hierover H.J.J. LEENEN, Handboek 
Gezondheidsrecht, deel I, Rechten van mensen in de gezondheidszorg, Alphen aan de Rijn: Samsom, HD Tjeenk Willink, 
1994, 174. 
 

519 Memorie van Toelichting concept wijziging WGBO, 13 april 2016, 1,. Doch ook hier weer wat is ingrijpend? 
520 Gedragscode GOMA 2010, 6, https://centramed.nl/images/flippingbook/gedragscode/de%20gedragscode%20-
%20goma%203e%20druk.pdf 
521 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst: Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en enige andere wetten in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten 
van handelingen op het gebied van de geneeskunst, Stb. 1994, 837. 
522 H.J.J. LEENEN, J.K.M. GEVERS en J. LEGEMAATE, Handboek Gezondheidsrecht. Deel 1. Rechten van mensen in de 
gezondheidszorg, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007, 197; J. LEGEMAATE, “Recht op informatie over fouten van 
artsen”, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2007, 3; J. LEGEMAATE, A. AKKERMANS en R. FRIELE,”Openheid over 
medische fouten: waar staan we?” NTvG 2015, 1-4. 
523 G.E. LINTHORST, R.A. TORRENGA en J.B.L. HOEKSTRA,  “Het bespreken van medische fouten met de patiënt”, Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde 2009, 363; Rechtbank Den Haag, 25 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2540. 
524 Regionaal Tuchtcollege Zwolle, 8 augustus 2001, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:104; Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg, 10 september 2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:103. 
525 Wet van 7 oktober 2015, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en 
geschillen in de zorg, Stb. 2015, 407.  
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consent vereist. Zoals iedere medische behandeling worden de geneesmiddelen geacht te worden 
gebruikt in het beste belang van de patiënt en gaat men uit van een impliciete toestemming.526  
Vaak ontbreekt bij off-label een voldoende wetenschappelijke achtergrond, zodoende zou men 
kunnen oordelen dat het onder experiment valt. En net zoals bij een experiment een geschreven 
toestemming van toepassing hoort te zijn.527 
 

5.2.7.2  Discussie status Off-Label 
 
Bijna alle artsen “vergeten” hun patiënten te informeren dat het gaat om een off-label 
geneesmiddel.528 Nochtans is het vermelden van risico’s ook wettelijk verplicht in de U.S. en gezien 
de meeste off-label toepassingen niet echt gedragen worden door wetenschappelijk bewijs, houdt 
het off-label ook wel enig risico in. Net zoals bij gecontroleerde klinische onderzoeken/proeven 
(vereist voor een FDA-goedkeuring om het geneesmiddel op de markt te mogen brengen), waarbij de 
onderzoeker verplicht is om vooraf de deelnemer te informeren over de mate van experimentele 
factor (risico’s), zou dit ook bij off-label horen te zijn. Ondanks de plicht van een arts de patiënt de 
best mogelijke behandeling te geven, is het tenslotte nog altijd de patiënt die beslist wat voor 
hem/haar de beste behandeling is.529  
 
In Alvarez v Smith 530 heeft een groep patiënten (class action) een aantal chirurgen aangesproken 
omdat deze orthopedische schroeven off-label hadden gebruikt voor het vastzetten van de 
wervelkolom. Men gebruikte schroeven die enkel goedgekeurd waren om te gebruiken in lange 
botten zoals armen en benen. De rechter oordeelde in het voordeel van de artsen volgens precedent 
dat patiënten kunnen vertrouwen op de productinformatie doch ze er niet van kunnen uitgaan dat 
een off-label gebruik in se onveilig of experimenteel is omdat deze toepassing niet vermeld stond.  
De status van een geneesmiddel nl on- of off-label is een regelgevend feit beslist door de FDA en 
heeft niets te maken met medische feiten en is geen rechtstreeks bestanddeel waarvan de patiënt 
zijn beslissing afhankelijk maakt.531 Het label van een geneesmiddel heeft niet de bedoeling om 
tussen te komen in de uitoefening van de geneeskunde, dit wil echter niet zeggen dat het van geen 
nut kan zijn. Zelfs on-label gebruik is niet altijd zonder risico’s, zoals bij het geneesmiddel ®Vioxx.532 
Deze pijnstiller was reeds enige tijd op de markt vooraleer bekend raakte dat deze bij chronisch 
gebruik tot beroertes zou kunnen leiden. Vandaar dat de status off-label niet behoort tot de 
informed consent informatie.533 
 
In tegenstelling tot de vorige rechterlijke uitspraken werd in Corrigan v. Methodist Hospital534 
duidelijk dat als dezelfde schroeven tijdens een klinisch onderzoek in de wervelkolom werden 
gebruikt de status off-label wel van belang was als onderdeel van informed consent, omdat het dan 

                                                           
526 Z. MITHANI, “Informed Consent for Off-Label Use of Prescription Medications”, American Medical Association Journal of 
Ethics 2012, 576-581. 
527 Ibid. 
528 M. WILKES, M. JOHNS, ” Informed consent and shared decision-making: a requirement to disclose to patients off-label 
prescriptions”, PLoS Med 2008, 223. 
529 D.B. DOBBS, The Law of Torts ,St.Paul, West Group ,2001, 652-653. 
530 Alvarez v. Smith, 714 So.2d 652 (Fla. Ct. App. 1998): the court ruled that the terms “Class III,” “investigational,” and 
“substantial risk” pertaining to the involved device were for administrative or regulatory purposes and could not be 
extrapolated to specific risks of that procedure. 
531 Blazoski v. Cook, 787 A.2d 910, 919 (App. Div. 2002) quoting Southard v. Temple Univ Hosp, 781 A.2d 101, 107 (Pa.2001) 
532 https://www.trouw.nl/home/de-zaak-vioxx-de-dokter-leert-het-nooit-~aab7d776/ 
533 Klein V. Biscup 673 N.E.2d.225,231, 109 Ohio. App.3d 855, 914 ( Ohio Ct. App 1996). 
534 Corrigan v. Methodist Hosp., 869 F. Supp. 1208 (E.D. Pa. 1994). Federal court noted that FDA regulatory status is not a 
risk of a procedure; participation in a clinical investigation did require disclosure of investigational status by way of FDA 
regulations ,not by state informed consent law. 
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aanzien werd als experiment. Ook de rechtbank in Pennsylvania heeft geoordeeld dat een normaal 
en voorzichtig patiënt deze informatie wel als essentieel zou aanschouwen.535  
  

De meeste rechters oordelen dat de productstatus niet behoort tot de medische informatie die moet 
worden meegedeeld aan de patiënt.536 De status zelf van een geneesmiddel is geen alternatief voor 
een behandeling. Het is de behandeling die moet worden toegelicht aan de patiënt, niet de status.537 

Menig auteur zijn nochtans van mening dat de meeste patiënten wel willen weten of er van off-label 
sprake is en of dit ondersteund wordt door een medische achtergrond.538 Het is niet omdat het 
geneesmiddel voor on-label indicaties veilig is, dat een off-label toepassing van datzelfde 
geneesmiddel, aan dezelfde veiligheidsvoorwaarden voldoet. De reden waarom vele rechters de 
status off-label niet aanzien als informed consent ligt waarschijnlijk in het feit dat patiënten dit vaak 
in een rechtszaak naar voren brengen als laatste redmiddel wanneer alle andere aangebrachte 
bewijzen niet de causale toets hebben doorstaan.539  
 
Gezien de verschillende Staten binnen de US verschillende meningen hebben rondom het inhoudelijk 
begrip informed consent is het bijzonder moeilijk om de neuzen in dezelfde richting te laten 
wijzen.540 Niet eenvoudig om de artsen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.   
 
Vele artsen gebruiken hun therapeutische exceptie naar mijn mening onterecht.  Ze wijzen op het 
feit dat totale openheid nadelig zal zijn voor de patiënt, ze zouden onnodig in paniek raken door het 
woord off-label en afzien van een behandeling die in hun voordeel speelt.541 Dit is inderdaad een 
brug te ver volgens DOBBS, ook al zou de beslissing van de patiënt hierdoor niet de meest 
verstandige zijn, deze beslissing moet gerespecteerd worden door de arts.542 De artsen die zich 
beroepen op deze exceptie moeten uiteraard ook de nadelige gevolgen kunnen bewijzen van het wel 
informeren.543  Volgens de Code of Medical Ethics 544 van American Medical Association wordt de 
therapeutische exceptie nog te vaak gebruikt om wetgeving en ethiek aan de kant te schuiven. In hun 
ogen is de exceptie enkel verantwoord indien de openheid van de arts, psychologisch een bedreiging 

                                                           
535 Southard v. Temple Univ. Hosp., 731 A.2d 603, 612-13 (Pa. Super. Ct. 1999), appeal granted in part, 756 A.2d 670 (Pa. 
2000). 
 

536 M.Z. JOHNS,” Informed Consent: Requiring Doctors to Disclose Off-Label Prescriptions and Conflicts of Interest”, Hastings 
Law Journal 2007, 967–1024 
537 J.A. BECK, E.D. AZARI ,“ FDA, off-label use, and informed consent: Debunking myths and misconceptions”, Food Drug L.J. 
1998, 89 and 100. 
538 R.S. STAFFORD, “Regulating Off-Label Drug Use – Rethinking the Role of the FDA”., New England Journal of Medicine, 
2008, 1428 :although consumers want the newest therapies, they may also want the level of supporting evidence disclosed; 
M.Z. JOHNS, “Informed Consent: Requiring Doctors to Disclose Off-Label Prescriptions and Conflicts of Interest”, Hastings 
Law Journal 2007, 968. 
539J. MAXWELL, J.D. MEHLMAN, Off-label prescribing, 2005, http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/ 
bioethics/art1971.html.. Zo heeft bv de Staat California wel in hun Business and Professions Code, sinds 2006 sectie 2295 
opgenomen met specifiek de informed consent vereiste bij off-label, Assembly bill nr 2856, 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=200520060AB2856 
540 S. WEAR, Informed Consent: Patient Autonomy and Physician Beneficence within Clinical Medicine, Deventer, Kluwer 
1993. 
541 G.H. MORRIS, “Discussing disclosure: Just what the doctor ordered”, Ari Law Rev 2000,313-326; J.A. BECK, E.D.AZARI ,“ 
FDA, off-label use, and informed consent: Debunking myths and misconceptions”, Food Drug L.J. 1998, 72; 
542 D.B. DOBBS, The Law of Torts ,St.Paul, West Group ,2001, 652-653: …. only in cases where the patient is incompetent can 
proxy decisionmaking by physicians and others take place. 
543  zie voetnoot 527; Z. MITHANI, “Informed Consent for Off-Label Use of Prescription Medications”, American Medical 
Association Journal of Ethics 2012, 579 : A patient with end-stage disease, perhaps, might refuse a treatment upon learning 
that it was not approved by the FDA, and the physician might judge that refusal of the drug would have serious implications 
for the patient . 
544 Zie voetnoot 419 
 

http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/authors/articles/mehlman.html
https://www.bol.com/nl/b/algemeen/west-academic/7645814/index.html
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vormt voor de patiënt. Er moet een medische contra-indicatie zijn om bepaalde informatie niet mee 
te delen.545  Vaak weten artsen zelf ook niet dat hun voorschrift off-label medicatie omvat.  
De arts is zich niet bewust van de off-label status en bijgevolg de patiënt ook niet. 
 
Laten we toch opmerken dat volgens de meerderheid in rechtspraak de status off-label inhoudelijk 
niet behoort de informed consent. Doch het kan wel een belangrijke rol spelen als een bewijsfactor 
voor de jury in hun beoordeling van nalatigheid indien het later tot een rechtszaak komt. Het feit van 
het enkel niet meedelen van de status alleen zal wellicht geen overtreding van de zorgvuldigheid 
inhouden doch het kan wel een element vormen dat cumulatief met andere bewijselementen kan 
meespelen in aansprakelijkheid.546 Het toch vermelden van de off-label status door de arts levert 
hem dus wel een verhoogde bescherming op tegen mogelijk verweer van een gebrek in informed 
consent. Meestal zal men het gebrek in informed consent pas inroepen als blijkt dat het aanwezige 
bewijs onvoldoende is om aansprakelijkheid van een foutieve diagnose of behandeling aan te tonen, 
men roept als het ware versterking in.547  
 
Omwille dat de off-label status dus geen onderdeel vormt van informed consent, is men wel van 
mening dat hierdoor de arts een extra verantwoordelijkheid heeft tijdens het voorschrijven gezien de 
patiënt zelf niet op de hoogte is van de eventuele bijkomende risico’s hiervan.548  
 

5.2.7.3 Objectieve toets 
 
Men zal in het merendeel van de Staten bij het beoordelen van een inbreuk op de informed consent 
verplichting m.n. bij aantonen van het causaal verband 549een objectieve toets hanteren. Welke 
informatie een normaal zorgvuldig arts in dezelfde omstandigheden zou gegeven hebben of welke 
informatie voor een redelijk patiënt essentieel is.550 In de eerste context gaat men ervan uit dat 
gezien de complexiteit in de wetenschap een dokter het best geplaatst is om te oordelen welke 
risico’s belangrijk genoeg zijn om mee te delen.551 Een Amerikaans principe-arrest waarin deze leer 
duidelijk wordt verwoord is Natanson v. Kline 552: “The duty of the physician to disclose, however, is 
limited to those disclosures which a reasonable medical practitioner would make under the same or 
similar circumstances “. In sommige Staten werd deze maatstaf ook opgenomen in de wet.553  
Voor de patiënt zal bij het hanteren van deze maatstaf het niet makkelijk zijn om te achterhalen wat 
onder collega-artsten de gebruikelijk voorlichting is. Onder geneesheren bestaat er vaak geen 
consensus omtrent de vraag welke risico's aan patient moeten worden meegedeeld.554   

                                                           
545 M. WYNIA , “Invoking therapeutic privilege”, Virtual Mentor,2004,: …….. Her illness itself prevents her from understanding 
that message. 
 

546 D.J. GOLDBERG,” Can I be sued for off-label use?”,Dermatology Times 2016,      
http://dermatologytimes.modernmedicine.com/dermatology-times/news/can-i-be-sued-label-use ; D. CAVELLA, Off-label 
Prescribing: Justifying Unapproved Medicine, Wiley, 2015, 109. 
547 D.CAVALLA, Off-label Prescribing: Justifying Unapproved Medicine, Wiley, 2015, 111. 
548 Zie infra p 118. 
549 Zie nogmaals kort overzicht p 66. 
550 is a "reasonable physician" standard. 
551 D.CAVALLA, Off-label Prescribing: Justifying Unapproved Medicine, Wiley, 2015, 109; A. GRUBB, “Consent to treatment: 
the competent patiënt” in A. GRUBB (eds.), Principles of medical law, Ofxord, Oxford University Press, 2004, 182; W. COBB, 
“Defending the informed consent case.Analyzing the materiality of the risk, causation and exppert testimony”, Defense 
Counsel Journal 2005, 330. 
552 Natanson v. Kline, 350 P. 2d 1093 (Supr. C. Kansas, 1960). Navolging in Wilson v. Scott, 412  S.W.2d 299 (Supr. C. Texas, 
1967); Scaria v. St. Paul Fire & Marine Ins. Co., 227 N.W.2d 647 (Supr. C. Wisconsin, 1975); Magana v. Elie, 439 N.E.2d 1319 
(App. C. Illinois, 1982). 
553 J. LUDLAM, Informed consent, Chicago, American Hospital Association, 1978, 26-28. 
554 I. KENNEDY, ”The patient on the Clapham omnibus", M.L.R. 1984, 468. Zie voor verdere literatuur: W. WADLINGTON, Law 
and Medicine, University Casebook Series, Mineola: The Foundation Press, 1980, 502. 
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Bovendien is de uitdaging vaak om een deskundige te vinden die wil bevestigen dat de versterkte 
informatie ontoereikend was.  
 
Bij de reasonable patient standaard zal de patiënt aannemelijk moeten maken dat een redelijk 
denkend mens de behandeling zou hebben geweigerd Indien hij vooraf adequaat zou zijn 
geïnformeerd.555 Of zoals de auteurs WALTZ. en SCHEUNEMAN omschreven : “A risk is thus material 
when a reasonable person in what the physician knows or should know to be the patient's position, 
would be likely to attach significance to the risk or cluster of risks in deciding whether or not to 
undergo the proposed therapy".556In Canterbury v. Spence verwierp het Court of Appeal de objectieve 
toets van een reasonable physician om te voorkomen dat artsen zelf de vereiste informatiegraad 
zouden bepalen.557 Volgens de rechtbank was deze doctrine immers in strijd met het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Vanaf deze uitspraak werd de reasonable patiënt-theorie 
gevolgd door een belangrijke minderheid in de Amerikaanse rechtspraak en rechtsleer, en werd deze 
theorie ook in sommige wetgeving opgenomen.558  
 

5.2.7.4 Subjectieve toets 
 

Er zijn echter ook Staten die de subjectieve toets 559 prefereren: zou hij/zij, alias de patiënt zelf, de 
behandeling hebben geweigerd als hij/zij de risico's had gekend? Er wordt bij deze toets veel belang 
gehecht aan het zelfbeschikkingsrecht inzake fysieke integriteit. Een nadelig gevolg voor de arts is dat 
men vaker zal oordelen dat de informatie die ontbreekt essentieel is en had moeten gegeven 
worden.560 Men is volledig afhankelijk van de getuigenis van de patiënt zelf en deze zal uiteraard bij 
een niet meegedeeld risico getuigen dat had hij dit geweten, van de behandeling had afgezien.  
Het toestemming/weigeren van een behandeling hangt samen met het persoonlijk recht. Het is niet 
altijd eenvoudig om de persoonlijke wil te bewijzen, zeker niet als dit niet kan worden afgeleid uit 
beroepsleven van de patiënt of er geen andere getuigen zijn die de persoonlijke wil kunnen 
bevestigen.561 Dit probleem stelt zich niet bij het hanteren van de objectieve toets.  Omdat deze 
kritiek ernstig wordt genomen in de US, wordt de subjectieve maatstaf slechts door een minderheid 
in de rechtspraak gevolgd.562  
 
 

 

 

5.2.7.5  Verschuiving verantwoordelijkheid? 
 

                                                           
555 Aldus de rechter in de belangrijke uitspraak Canterbury v. Spence, 464 F2d 772 (DC Cir 1972), Waltz en Dworkin, 1980, 
484-502; Hartke v. McKelway, 707 F2d 1544 ( D DC 1983), Wheeldon v. Madison, 374 NW2d 367 (SD 1985) en in Brown v. 
Dahl 705 P2d 781 ( Wash. App. 1985): not 'the patient himself, but the 'reasonably prudent patient in the patient's position' 
Zie voor verdere literatuur: W. WADLINGTON, Law and Medicine, University Casebook Series, Mineola: The Foundation 
Press, 1980, 502 . 
556 J. WALTZ, T. SCHEUNEMAN, “Informed Consent to Therapy” , Nw. U.L. Rev. 1970, 639-640. 
557 Canterbury v. Spence, 464 F2d 772 (DC Cir 1972). 
558 M. MINTER, Standard for informed consent determined by disclosure which would influence a reasonable patient to 
consent rather than what a physician of the same or similar community would have disclosed under similar circumstances", 
St. Mary's L.J. 1984, 505-513; Peterson v. Shields, 652 S.W.2d 929 (Supr. C. Texas, 1983); LaCaze v. Collier, 434 So.2d 1039 
(Supr. C. Louisiana, 1983); in Pennsylvania en Washington werd dit criterium wettelijk vastgelegd. 
559 actual patient standard. 
560 Zie voetnoot 538. 
561 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 
312.   
562 McPherson v. Ellis, 287 S.E.2d 892 (Supr. C. North 1983). 
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Heeft de patiënt de informatie begrepen? Alhoewel de verstrekking van gezondheidsinformatie 
wettelijk moet geschieden in duidelijke en voor de patiënt begrijpbare taal is dit geen garantie dat de 
patiënt de informatie effectief heeft begrepen.563  Zeker voor meer risicovollere ingrepen is dit toch 
iets waar niet lichtzinnig mag worden aan voorbijgegaan.  
Ook de Nederlandse Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst stelt niet expliciet de eis 
dat de arts nagaat of de patiënt de verstrekte informatie daadwerkelijk begrepen heeft. Niettemin 
ligt het voor de hand dat de arts dit in de gaten houdt, omdat het informeren van een patiënt zonder 
dat deze de informatie begrijpt weinig zin heeft.  
 
In de (tucht)rechtspraak komen we de genoemde eis diverse malen tegen, met name wanneer het 
gaat om verrichtingen met ingrijpende gevolgen. Dat betekent dat de arts in dergelijke gevallen moet 
checken bijvoorbeeld door zelf vragen te stellen checken of de patiënt voldoende inzicht heeft in de 
behandeling en de mogelijke complicaties. Een andere optie is het toepassen van de repeat back 
methode, erg tijdrovend maar studies hebben aangetoond dat hierdoor wel de meeste informatie 
blijft hangen t.o.v. het gewoon passief luisteren.564  In het algemeen behoort een arts attent te zijn 
op het feit dat de psychische belasting van de patiënt zo groot kan zijn (door angst of door zijn ziekte 
of aandoening) dat de informatie geheel langs hem heen gaat. Merkt een arts dit op, dan kan dat een 
indicatie zijn om informatie meerdere keren, of op verschillende manieren te verstrekken.  
 
Deze problematiek heeft een direct verband met de toestemmingsvereiste, de andere ‘helft’ van het 
informed consent. Immers, als de patiënt de informatie niet of onvoldoende begrepen heeft, kan er 
geen sprake zijn van weloverwogen toestemming van zijn kant.565 Informeert de arts de patiënt 
vanuit het gegeven dat de wet dat nu eenmaal voorschrijft, dan is er een aanzienlijke kans dat van 
werkelijke communicatie tussen arts en patiënt geen sprake zal zijn. Informed consent is niet alleen 
een doel op zichzelf, het is ook een middel om het gesprek tussen arts en patiënt tot stand te 
brengen en om de betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming te versterken (shared-decision 
making). Een standaardaanpak is dus uit den boze. 

Deze vraag vind ik des te belangrijker bij off-label gezien vaak de veiligheid/werkzaamheid niet 
gegarandeerd kan worden . Een patiënt die voor een delicate oogoperatie onder het mes gaat weet 
dat er een algemeen risico bestaat dat indien het misloopt een mogelijke complicatie verlies van 
zicht zal ontstaan. Een patiënt die off-label een geneesmiddel of behandeling krijgt voorgeschreven, 
moet beseffen dat dit vaak geen behandeling is die kan steunen op veel wetenschappelijke 
achtergrond, vandaar dat de risico’s zo duidelijk mogelijk moeten worden overgebracht. 

 

                                                           
563 Dit houdt in dat de arts de nodige informatie zo helder en volledig mogelijk meedeelt aan de patiënt, aangepast aan zijn 
intellectuele capaciteit, opleiding, leeftijd en persoonlijke kenmerken; art 7 § 2 Wet Patiëntenrechten; MvT bij het 
wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St. Kamer 2001-02, nr.1642/1, 20; H. NYS, Geneeskunde: recht en 
medisch handelen, Mechelen, Kluwer, 2005, 345. 
564 D. SCHILLINGER, J. PIETTE (eds.), “Closing the loop: physician communication with diabetic patients who have low health 
literacy”, Arch Intern Med, 2003, 83–90; The “repeat back” method, also known as teach back methode is an interactive 
communication strategy in which the patient is asked to explain, in his or her own words, what has been told to the patient. 
Then, as needed, the practitioner clarifies or tailors the explanation, serially reassessing and re-explaining until the patient 
demonstrates recall and comprehension. 
565 KNMG, Informed consent, Vademecum KNMG, 2001, 8. 
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5.3   Proportionaliteitsprincipe 
 
Men moet de weegschaal in evenwicht houden bij een proportionaliteitsafweging. Kan de off-label 
behandeling therapeutisch voordelen opleveren ten opzichte van de on-label behandeling? Deze 
vraag is belangrijk wil men verantwoord off-label kunnen voorschrijven.566 Indien positief 
beantwoord dan moet men afwegen of de relevant voorzienbare risico’s in verhouding zijn tot de 
kans op genezing.567 Des te meer rechtstreekse voordelen een experimentele therapie kan 
opleveren, des te meer risico’s er mogen genomen worden.568 Deze afweging is eerder een continu 
proces dan een statisch gegeven waardoor  tijdens de behandeling bijkomende ontdekte gegevens 
om een bijkomende afweging vragen.569  Een arts heeft de maatschappelijke taak om medische 
handelingen te stellen die de gezondheid van de patiënt aanbelangen. Hieronder ligt ook het verbod 
van schade toe te brengen wat tot uiting komt in de eed van Hippocrates die men als arts heeft 
afgelegd. Indien de proportionaliteitstoets een te grote discrepantie naar boven brengt, moet hij 
afzien van de medische handeling, zelfs indien de patiënt er uitdrukkelijk om verzoekt en er een 
therapeutische indicatie voorhanden was.570 Als het risico flagrant de voordelen overtreft brengt dit 
zijn aansprakelijkheid in het gedrang.571 Dit geldt ook bij medische experimenten. Ook hier kan de 
arts, naast de opdrachtgever, hiervoor aansprakelijkheid oplopen.572  

 
De arts zal dus a priori een belangenafweging in concreto moeten maken. Eenzelfde behandeling zal 
bij een levensbedreigende patiënt minder risicovol zijn dan bij een patiënt met een mineure 
aandoening. De patiënt is hiervoor min of meer afhankelijk van de kennis en kunde van de arts. Zo is 
er het voorbeeld van het medicijn ®Vioxx, dat had in de jaren ‘90 een vergunning had gekregen voor 
artrose. Vioxx werd echter niet alleen voorgeschreven hiervoor doch ook off-label als pijnstilling na 
sportblessure of postoperatief. Uit onderzoek is gebleken dat er mensen zijn overleden door hart- en 
vaat problemen na het gebruik van ®Vioxx waardoor het ondertussen van de markt is. Toen ®Vioxx 
off-label werd voorgeschreven waren de risico’s op hart- en vaat problemen niet groter dan in de 
situaties bij on-label gebruik. Wel waren de mogelijke cardiale bijwerkingen aanvaardbaarder in de 
situatie waar het werd voorgeschreven voor de bedoelde groep van reumapatiënten.573 Bij het 
voorschrijven off-label heeft er een geen- of onvoldoende belangenafweging plaatsgevonden. 
Verder kan de vraag gesteld worden of bij de off-label proportionaliteitsafweging bij kwetsbare 
groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen geen verstrengde afweging moet plaatsvinden, tenzij 
er echt geen alternatief voorhanden is. 
 

                                                           
566 Therapeutische vereiste is neergelegd in het KB nr 78; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 97 ; L. BERGKAMP, Het proefdier mens; de normering en regulering 
van medische experimenten met mensen , Alphen aan den Rijn, Samsom, 1988, 153. 
567 F. BRANDSMA,  108 Vragen en antwoorden over de geneesmiddelenwet wat huisartsen moeten weten, Bohn, Stafleu van 
Loghum, 2007, 23. 
568 M.D. CASTELLI,  M. CADORETTE, “L’expérimentation biomédicale et l’inviolabilité de la personne : autodétermination ou 
protection de l’intégrité physique”, R.G.D 1994, 191. 
569L. BERGKAMP, Het proefdier mens; de normering en regulering van medische experimenten met mensen , Alphen aan den 
Rijn, Samsom, 1988, 153. 
570 G. MEMETEAU, noot onder Aix-en-Provence 23 april 1990, J.C.P., 1991, 21.720. 
 

571 H. ANRYS, A. WYNEN,  Le statut des medecins et la reforme de structure en hopitaux , Braine-l'Alleud ,Chambre syndicale 
des medecins des provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant wallon, 1966, 99; Rb. Antwerpen 13 mei 1993 T.Gez, 
1996-97, 190. 
 

572 Rb Gent 11 oktober 2004, T.Gez 2004-05, noot T. VANSWEEVELT en NjW 2005, 636, duidingsnoot S. CALLENS. 
573 Een ander voorbeeld wordt door SCHUT gegeven in het Pharmaceutisch Weekblad 1982, 140. Het betreft de situatie van 
het voorschrijven van Pretnison. Dit middel veroorzaakt vaak ernstige bijwerkingen, maar dat is vaak wel acceptabel 
wanneer het wordt voorgeschreven om de celgroei bij kanker te verminderen. 
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Ook in de VS pleit men voor proportionaliteit waarbij al naargelang de omstandigheden 
wetenschappelijk bewijs meer of minder gewicht in de schaal doet brengen. In ernstige 
omstandigheden (urgentie) kan een off-label behandeling met weinig wetenschappelijk bewijs 
verantwoord zijn, terwijl diezelfde behandeling in een minder dringende context dit niet is.574 
®Dexfenfluramine (Redux), dit geneesmiddel was goedgekeurd voor echt obese patiënten die een 
hoog risico hadden op bedreigende gevaren door hun obesitas. Al snel werd dit middel ook 
voorgeschreven voor patiënten die een paar kilo’s wilden vermageren. Bleek al snel dat dit 
geneesmiddel ongewenste cardiale bijwerkingen kon teweegbrengen en toch bleven miljoenen 
vrouwen deze pil slikken ondanks deze bijwerkingen. Hierdoor werd het product van de markt 
gebracht, en bovenop een gigantisch bedrag aan schadevergoeding ($3,75 billion) werd betaald door 
de firma aan de slachtoffers. Meer gekend als het Fen-Phen arrest.575  
 

TUSSENBESLUIT  
 

In regel is off-label onder te brengen als experimentele/innovatieve therapie en het juridisch 
zwevende is tussen een puur experiment-dat valt onder de Wet Medische Experimenten- en een 
medische behandeling, afhankelijk wat de rechter in concreto beslist. En net zoals bij gewone 
medische handelingen zullen ze indien door de rechter juridisch gekwalificeerd als een experiment 
(wat meestal niet het geval is) moeten voldoen aan proportionaliteit en informed consent.576 Beide 
dienen noodzakelijk aanwezig te zijn en dit cumulatief alsook een toezichthoudend ethisch comité. 
Proportionaliteit zal hier wel een andere invulling krijgen (art. 5, 5° Wet Experimenten) gezien het 
individueel voordeel vaak ontbreekt, zal men minder risico’s mogen nemen. 
 
Een deel in de rechtsleer is de mening toegedaan dat naast nuttigheidsvereiste er tevens een 
noodzakelijkheidsvoorwaarde aan de orde is bij experimenten.577 Experimenten moeten absoluut 
nodig zijn om tot nieuwe kennis te komen die men op geen andere manier kan bekomen 
(subsidiariteitsprincipe).  Deze vereiste zou problematisch zijn voor experimentele therapie ( in de 
hypothese dat de rechter off-label juridisch kwalificeert als vallende onder een experiment) gezien 
hierbij kennisvermeerdering impliciet aan de orde is, in eerste instantie behoort het de patiënt te 
helpen. Men zou hier wel uit kunnen concluderen dat experimentele therapieën enkel zijn 
toegestaan indien er geen valabele alternatieven bestaan, zoals sommige rechtspraak en rechtsleer 
van oordeel is.578 Doch dit staat in conflict met de therapeutische vrijheid van de arts, zeker in het 
licht van wetenschappelijke vooruitgang.  
 
De arts die van oordeel is dat een klassieke behandeling weinig tot geen resultaat zal opleveren, 
begaat geen fout door te grijpen naar off-label oplossingen mits de aanwezigheid van informed 
consent m.n. duidelijk weergeven dat het om wetenschappelijk onderbouwde experimentele 
therapie/off-label gaat en behoort tot één van de mogelijkheden en er een gezamenlijke 

                                                           
574 M. GAZARIAN (et al), “Off-Label Use of Medicines: Consensus Recommendations for Evaluating Appropriateness”, 
Medical Journal of Australia  2006, 544–548. 
575 E. COLMAN, ”Anorectics on Trial: a Half Century of Federal Regulation of Prescription Appetite Suppressants.”, Annals of 
Internal Medicine, 2005, 380–385; A.S. KESSELHEIM, M.A. FISCHER, J. AVORN,” The Rise and Fall of Natrecor for Congestive 
Heart Failure: Implications for Drug,Policy” Health Affairs, 2006, 1095–1102; K. COHEN, “Fen Phen Nation”, Frontline, 2003 , 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/prescription/hazard/fenphen.html  One national class action suit settled 
in January 2002 to sue American Home Products, http://injury.findlaw.com/product-liability/fen-phen.html 
576 Centraal Medisch Tuchtcollege ’s Gravenhage 23 januari 1992, TvGR, 1993, 23; In de V.S.: Gaston v. Hunter, 588 P. 2d  
316 (Ariz. Ct. App 1978). 
 

577 M-L. DELFOSSE, “Experimentation medicale sur l'etre humain en droit belge”, RGAR 1988, 11319. 
578 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, Maklu, 1997, 
589; Centraal Medisch Tuchtcollege ’s-Gravenhage 23 januari 1992, TvGR 1993, 23. 
 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/prescription/hazard/fenphen.html
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risicoafweging is gebeurd, mag hij overgaan tot de experimentele therapie.579 Het is dus aan de arts 
om de afwijking van het label te rechtvaardigen. 
 
Desondanks zijn een aantal auteurs de mening toegedaan dat enkel groen licht kan gegeven worden 
indien bij het bestaan van alternatieven enkel mag gekozen worden voor de meest innovatieve 
behandeling indien deze minder risico’s oplevert dan deze on-label en toch het beste resultaat 
garandeert.580  

6 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARTS 
 

6.1 Strafrechtelijke aansprakelijkheid 
 

6.1.1  Inbreuk fysieke integriteit 
 
Medisch handelen is inherent verbonden met een inbreuk op de fysieke integriteit. Het recht op de 
eerbiediging van de morele en fysieke integriteit wordt gewaarborgd door internationale bepalingen 
zoals artikel 2 EVRM en artikel 7 BUPO-Verdrag.  Mocht er geen rechtvaardigingsgrond bestaan, zou 
een arts zich continue blootstellen aan strafrechtelijke vervolgingen (artikel 392 Sw) wat de 
uitoefening van de geneeskunde onmogelijk maakt. De toestemming van de patiënt alleen is niet 
voldoende om de straffeloosheid van de arts wegnemen. Men kan niet enkel d.m.v. een 
toestemmingsovereenkomst een inbreuk op de fysieke integriteit vermijden, deze behelst nl. de 
openbare orde.581  
 

6.1.1.1 Wettelijke rechtvaardigingsgrond 
 
De Strafwet zelf voorziet in een rechtvaardigingsgrond voor feiten die gepleegd zijn op wettelijk 
voorschrift. Via het KB nr.78 582juncto art 70 van het Strafwetboek, voor wat de wettelijke uitoefening 
van de geneeskunde behelst, geeft men de toelating aan artsen om medische handelingen te stellen 
die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun beroep m.n. deze handelingen die een 
therapeutisch nut beogen hetzij preventief, hetzij curatief en mits toestemming van de patiënt.  
Dit impliceert evenwel niet dat artsen een strafrechtelijke immuniteit genieten. Artikel 38 e.v. KB nr. 
78 voorziet namelijk in strafsancties en tuchtmaatregelen voor artsen die niet conform het KB 
handelen.583 

 
Deze voorwaarde is ook van toepassing voor experimenten opdat ze onder KB nr. 78 zouden 
vallen.584 Gezien het ontbreken van een wettelijk kader tot 2004 kon een antwoord op deze vraag via 

                                                           
579 Schneider v. Revici, 817 F.2d 987, 955, ( 2nd Cir.1987); Antwerpen 27 mei 1980, T.Gez, 1980-82, 38: impliciet afleiden dat 
een keuze voor een nieuwe methode op zich niet foutief hoeft te zijn; Slater v. Optical Radiation Corp, 961 F 2d 1330 ( 7th 
Circ. 1992) 
580 C. HENNAU-HUBLET, L’activité médicale, les délits d'atteinte à la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes, Brylant, 
Brussel, 1987, 50. 
581 P. ARNOU,” De strafrechtelijke immuniteit van de medicus. Grondslag en grenzen”, .Jura Falc., 1979-80, 431; R. 
VERSTRAETEN, ”Algemene theorie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid” in H. CLAESSENS, H. COUSY, J. HERBOTS (eds.), De 
aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Gent, Mys en Breesch, 1994, 31. 
582 Zie voetnoot 135. 
583 T. VANSWEEVELT, “Persoonlijkheidsrechten van minderjarigen en grenzen van het ouderlijk gezag; de toestemming van de 
minderjarige in een medische behandeling” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF, T. VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de 
geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, 278-280. 
 

584 Trib Corr Charleroi 29 maart 1983, R.D.P  1985, 476. 
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rechtsleer worden beantwoord. Volgens TER HEERDT konden experimenten, net zoals de andere 
medische handelingen, worden gekwalificeerd als strafrechtelijk gesanctioneerde slagen en 
verwondingen. 585 Daaruit volgt dat experimenten slechts geoorloofd zijn indien ze een wettelijke 
grondslag hebben.  
Tot vóór de Experimentenwet werd via het onderscheid tussen therapeutische- en niet-
therapeutische experimenten duidelijk gemaakt dat deze eerste een preventief of curatief doel 
hadden en om die reden geoorloofd waren o.g.v. het KB nr. 78. Het heeft evenwel tot de Wet van 7 
mei 2004586 inzake Experimenten op de Menselijke Persoon geduurd vooraleer onderzoekers niet 
meer strafrechtelijk vervolgd konden worden voor het uitvoeren van biomedisch-wetenschappelijke 
onderzoek conform deze wet, alhoewel sommige auteurs van mening waren dit soort experimenten 
impliciet hun rechtvaardiging reeds vond in artikel 6 bis van de Geneesmiddelenwet.587   
 
Mocht art 70 Sw. niet bestaan zou er dus een conflict ontstaan tussen de strafwet, die de handeling 
verbiedt, en een andere wet die de handeling voorschrijft.  Art 70 Sw roept een 
rechtvaardigingsgrond in het leven, zowel voor hoger bevel (vb. noodtoestand) als het bestaan van 
een wettelijk voorschrift. Dit maakt dat de aantasting van de fysieke integriteit niet strafbaar is.  
Het wettelijk voorschrift wordt zeer ruim geïnterpreteerd, ook rechtstreeks werkende internationale 
normen zoals Europese Verordeningen worden hieronder verstaan.588 Ondanks deze wettelijke 
rechtvaardigingsgrond zal er altijd toestemming van de patiënt alsook een therapeutisch doel 
aanwezig moeten zijn.589 Voor handelingen die geen preventief of curatief doel bezitten en die onder 
de strafwet vallen, kan men KB nr. 78 juncto art 70Sw. niet inroepen ter rechtvaardiging. Alsook bij 
een gebrek aan toestemming kan de arts alsnog strafrechtelijk worden aangesproken voor 
(on)opzettelijke verwondingen/letsels, tenzij urgentie kan worden ingeroepen.590  
 

6.1.1.1.1 Voorwaarden in de rechtsleer om te kunnen steunen op de rechtvaardigingsgrond 
 
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre de immuniteitsgronden ontwikkeld door de rechtsleer 
noodzakelijk zijn gezien de wettelijke rechtvaardigingsgrond. De strafrechtelijke immuniteit van de 
arts is volgens de rechtsleer onderworpen aan vier noodzakelijke en cumulatieve voorwaarden: 
toestemming van de patiënt, therapeutisch doel, proportionaliteit van de behandeling en tot slot de 
naleving van de regels van de kunst.591  
 
Hoewel de toestemming geen voldoende voorwaarde is aangezien ze het delictuele karakter van een 
handeling niet kan wegnemen, is het wel een fundamentele en noodzakelijke voorwaarde.592  
Een evenwichtsoefening m.b.t. de risico’s in verhouding tot het doel (proportionaliteitstoets) is even 
noodzakelijk als de vereiste van een therapeutisch doel.593 Het is niet evident om een onzekere kans 

                                                           
585 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd. Een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 98. 
586 Zie voetnoot 130. 
 

587 Wet 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, BS 17 april 1964. Artikel 6bis geneesmiddelenwet werd opgeheven door 
artikel 34, §2 Experimentenwet; S. CALLENS en M. GOOSSENS, “Experimenten op mensen. Overzicht van en reflecties bij de 
wet van 7 mei 2004”, NjW 2004, 1190-1191; H. NYS, Geneeskunde: Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 
1991, 350. 
588 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1991, 210. 
589 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht in hoofdlijnen. Deel I: Strafrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 220-221. 
590 Art 398 Sw. e.v. Urgentie zie L. DUPONT, R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr. 343; 416-
417 Sw. De uitzonderingssituatie van de noodtoestand werd uitdrukkelijk in de Wet Patiëntenrechten opgenomen in artikel 
8 § 5. 
 

591 R. D’HAESE,” Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed consent 
vereiste als raakpunt”, TBBR 2010, 449; F. SWENNEN, “Juridische grondslag voor de strafrechtelijke immuniteit van de 
geneesheer, i.h.b. de vereiste van het therapeutisch oogmerk”, T. Gez. 1997-98, 6. 
592 G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Brussel, Larcier, 2010, 91. 
593 Cass. 14 december 2001, T. Gez., 2001-02, 239, noot J.-L. FAGNART. 
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(risico) af te wegen tegen een zekerheid van het voordeel. Bij een experiment zal dit a.d.h.v. een 
protocol door een ethisch comité bepaald worden. Echter bij experimentele therapie zal deze 
verantwoordelijkheid bij de individuele arts liggen. 
 
Voor sommige auteurs is proportionaliteit niet voldoende maar moet er een 
noodzakelijkheidsvoorwaarde bestaan opdat een experiment geoorloofd is, niet te verwarren met de 
strafrechtelijke rechtvaardigingsgrond “noodtoestand”.594  Deze strenge eis zou betekenen dat door 
de rechtsleer experimentele therapie enkel is toegestaan indien er geen alternatieven bestaan.  
 

6.1.1.1.2 Niet absoluut 
 

Deze strafrechtelijke immuniteit is relatief.  Door het maken van een fout, zal hij mogelijks wel 
vervolgd kunnen worden voor het misdrijf van het toedienen van onopzettelijke slagen en 
verwondingen vereist.595 Een medische fout valt vaak samen met onopzettelijke slagen en 
verwondingen uit het Strafwetboek. Zo bevat misbruik of afwezigheid van toestemming ook als een 
strafbaar feit. 
 

Een fout in het strafrecht wordt strikter beoordeeld dan in het burgerlijk recht. In het strafrecht moet 
het causaal verband 100 % vaststaan. Bij twijfel en in geval van verlies van een genezings- of 
overlevingskans, dient er steeds vrijspraak te volgen.596 In de eerste plaats rust de bewijslast bij de 
strafrechtelijke procedure op het openbaar ministerie of de patiënt die zich burgerlijke partij stelt 
doordat het vermoeden van onschuld speelt in het strafrecht.597 Zij moeten bewijzen dat de arts een 
misdrijf heeft begaan om een strafrechtelijke vervolging te verwezenlijken. De patiënt zal bij het 
neerleggen van zijn klacht wel aannemelijk moeten maken dat er mogelijks een misdrijf lastens hem 
werd gepleegd. De kwalificatie van de feiten als misdrijf wordt dan weer door het openbaar 
ministerie op zich genomen. Twijfel spreekt dus in het voordeel van de arts.  Zo zal het bewijs van 
afwezigheid van informed consent een moeilijke taak inhouden gezien dit vaak mondeling wordt 
gegeven. 

Strafrechtelijk gewijsde speelt ook mee. Wat de strafrechter als bewezen heeft verklaard, kan 
achteraf niet meer voor de civiele rechter worden betwist.598 Wanneer de strafrechter beslist dat een 
bepaald feit niet bewezen is, kan de burgerlijke rechter geen bewezen fout in de zin van artikel 1382 
BW vaststellen voor datzelfde feit.599 Een andere fout kan wel nog worden vastgesteld. Zo kan de arts 
die is vrijgesproken voor onopzettelijke doding, nog burgerrechtelijk worden veroordeeld tot betaling 
van een schadevergoeding voor het ontnemen van overlevingskansen aan het slachtoffer.600 Le 
criminal tient le civil en état bij gevaar voor tegenstrijdige beslissingen omtrent eenzelfde feit is 
nergens in de wet ingeschreven, maar kan evenwel worden afgeleid uit artikel 4 V.T. Sv.601 

                                                                                                                                                                                     
594 M-L DELFOSSE,” L’expérimentation médicale sur l’ être humain en doit belge”, R.G.A.R. 1988, 11319;  H. ANRYS, La 
Responsabilité civile médicale, Brussel, Larcier, 1974, 99. 
595 F. SWENNEN, Juridische grondslag voor de strafrechtelijke immuniteit van de geneesheer, i.h.b; de vereiste van het 
therapeutisch oogmerk”, T. Gez 1997-98, 5. 
596 Art 6, lid 2 EVRM. 
597 D. CLARYSSE, De modaliteiten en het bewijs van de geïnformeerde toestemming in de relatie zorgverlender-patënt, Jura 
Falc. 2001-02, 30. 
598 Cass. 24 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 45; Pas. 1997, I, 45. 
599 Cass. 25 september 1973, Arr. Cass. 1974, 81. 
 

600 Gent 14 mei 2009, T. Gez. 2010-11, 52, noot T.VANSWEEVELT. 
601 Wet van 17 november 1808, BS 27 november 1808. 
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6.1.2 Wet van 7 mei 2004 
 

Enkel indien het off-label als een echt experiment zou worden aanschouwd door de rechter zal men 
onder de Wet van 7 mei 2004 ressorteren. De Wet Experimenten heeft de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid slechts op één punt gewijzigd. Het uitvoeren van een medisch experiment is als 
zodanig niet meer illegaal. Dit betekent echter niet dat bepaalde handelingen in het kader van 
experimenten niet strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden. Het misdrijf onopzettelijke slagen 
en verwondingen (art. 418 Sw.) blijft relevant wanneer aan een proefpersoon/patiënt lichamelijke 
schade wordt toegebracht. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid betreft nog steeds een 
foutaansprakelijkheid i.t.t. foutloze burgerrechtelijke aansprakelijkheid.602 Wil men onopzettelijke 
slagen en verwondingen kunnen inroepen is er dus steeds een bewijs van 
onvoorzichtigheid/nalatigheid vereist. Lichamelijke schade zonder toedoen van een menselijke fout, 
zal nooit ex artikel 418 Sw 603 bestraft kunnen worden.  
 
Voorts voorziet deze wet, naast de toepasselijke bepalingen uit het Strafwetboek die onverlet blijven, 
in een eigen strafbepaling. Wet Experimenten voert in artikel 33 604 een sanctie in voor inbreuken op 
een aantal verplichtingen die specifiek gericht zijn op de bescherming van de deelnemer zonder dat 
er bewijs van schade moet zijn. Die verplichtingen zijn specifiek gericht op de voorwaarden welke 
voldaan moeten zijn alvorens een experiment kan begonnen worden of voorwaarden die tijdens de 
uitvoering van het experiment gerespecteerd moeten worden, de geïnformeerde toestemming van 
de deelnemer en de bescherming van een aantal kwetsbaar geachte deelnemers.605 
 
De verplichting tot naleving van de artikelen 5 tot en met 9 kennen al een vrij lang bestaan buiten 
deze wettekst dankzij hun weergave in tal van nationale- en internationale ethische teksten, waarvan 
de Verklaring van Helsinki wellicht de meest belangrijkste is. Doch het probleem was dat deze 
ethische principes niet juridisch afdwingbaar waren, ze konden vooraleer het in voege worden van 
art 33 enkel een tuchtsanctie opleveren. Ook de door de Wet Experimenten vernieuwde foutloze 
civielrechtelijke aansprakelijkheidsregeling biedt weinig soelaas, omdat niet alle inbreuken op artikel 
5 tot en met 9 Wet Experimenten ook daadwerkelijk schade veroorzaken. Artikel 29 Wet 
Experimenten vereist nog steeds dat voor de foutloze civielrechtelijke aansprakelijkheid de 
benadeelde de opgelopen schade bewijst. Vóór de invoering van bovenstaande strafbaarstelling kon 

                                                                                                                                                                                     
602  L. VAN HOLEWINCKEL, “Verslag discussie congres medische experimenten op mensen”, T. Gez. 2004-2005, 147-151. 
603 Wet van 8 juni 1867 , BS 9 juni 1867. 
604Art. 33.§ 1. Onverminderd de toepassing van de straffen voorzien in andere wetten en, in voorkomend geval, de 
toepassing van tuchtmaatregelen, zal wie een inbreuk pleegt op de artikelen (5 tot 10, 12, 17, 19 tot 21, 22, § 2, 24, 25, 27, 
28, §§ 1 en 2, 29, § 2 en 32, § 1) gestraft worden met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en geldboete van 500 
EUR tot 250 000 EUR of met een van deze straffen alleen. <W 2008-07-24/35, art. 108, 010; Inwerkingtreding : 17-08-2008> 
Indien een inbreuk op hoger genoemde artikelen hetzij een ziekte die ongeneeslijk lijkt, hetzij een [1 ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden]1, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan 
tot gevolg heeft, zal de gevangenisstraf drie maand tot drie jaar en de geldboete 1.000 EUR tot 500.000 EUR bedragen. 
§ 2. De bepalingen van Boek I, met inbegrip van Hoofdstuk VII en artikel 85 van het Strafwetboek, zijn van toepassing op de 
in deze wet voorziene overtredingen. 
605 A. VIJVERMAN, “Medische experimenten op mensen. De wet van 7 mei 2004 en haar toepassing in de praktijk: De 
krachtlijnen en toepassingsgebied van de wet”, T. Gez. 2005-2006, 1-21. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

96 

een schending van deze ethische normen hoogstens aanleiding geven tot een tuchtsanctie door de 
Orde van de Artsen gezien deze normen deel uitmaken van de deontologie van artsen.  
Heel sporadisch kon een inbreuk op een dergelijke verplichting ook samenvallen met een reeds 
bestaand misdrijf en via deze laatste weg worden gesanctioneerd. Zo zou bijvoorbeeld het niet tijdig 
stopzetten van een experiment indien zou blijken dat de te verwachten voordelen niet meer 
opwegen tegen de risico’s, gekwalificeerd kunnen worden als een schuldig verzuim conform art 422 
bis Sw. Hier blijkt nogmaals dat de proportionaliteitstoets geen statisch gegevens is maar een continu 
afweging is. 
 

6.2   Civielrechtelijke aansprakelijkheid 
 

De eerste rechterlijke uitspraken in de VS stelden een artsen aansprakelijk voor alle schadelijke 
gevolgen ten gevolge van experimentele therapie, ongeacht een fout.606 
Naarmate de jaren verstreken zwakten rechtsleer en rechtspraak deze strenge visie enigszins af want 
er moest een mogelijkheid blijven bestaan om nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap mogelijk te 
maken.607  
 
De Europese wetgeving behelst geen verbod op off-label voorschrijfgedrag doch de 
verantwoordelijkheid voor het voorschrijven ervan berust steeds bij de arts. Wanneer er zich 
ongewenste bijwerkingen manifesteren kunnen er dus problemen rijzen op medico-legaal vlak.608  

Indien er schade optreedt voor de patiënt en het causaal verband tussen de fout naar aanleiding van 
het off-label voorschrijven, en de schade kan bewezen worden, zal de arts burgerlijk aansprakelijk 
worden gesteld voor zijn voorschrijfgedrag. Het moge dus nogmaals duidelijk zijn dat off-label op zich 
geen voldoende grond is voor aansprakelijkheid. Andere redenen zullen dus mede moeten leiden tot 
zijn aansprakelijkheid zoals onvoldoende zorgvuldigheid of een gebrekkig informed consent. 
 
Het medisch aansprakelijkheidsrecht is geëvolueerd van een quasi-immuniteit van de arts naar de 
onderwerping aan de eenieder opgelegde zorgvuldigheidsplicht, zowel voor medische als voor niet-
medische fouten. Het arrest van het Franse Hof van Cassatie van 18 juni 1835 609 wordt algemeen 
beschouwd als het eerste affirmatieve arrest dat een burgerlijke aansprakelijkheid van artsen 
mogelijk maakt. Alhoewel men destijds nog een onderscheid maakte tussen fouten als “mens” en als 
“geneesheer”.610 De rechter kon zich toen nog niet mengen in disputen van zuiver medisch-
technische aard en als arts kon men enkel aansprakelijkheid oplopen in de eerste hoedanigheid.  
Pas in 1936 heeft het Franse Hof van Cassatie611 de toenmalige zware medische fout vereiste 
overboord gegooid en het zorgvuldigheidscriterium (niet-medische fout) ingevoerd.  
België heeft zich pas in 1976 met de visie dat dit criterium ook van toepassing is op artsen 
aangesloten.612 
 
Er is nog steeds een onderscheid tussen contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid.613  

                                                           
606 Carpenter v. Blake 50 .N.Y. Rep 696, ( Court of Appeals N.Y. 1872). 
607 Fortner v. Koch, 272 Mich. 273,261 North Western 762 (1935), Artikel 89, Code van Geneeskundige Plichtenleer: Het is 
volstrekt noodzakelijk nieuwe geneesmiddelelen en nieuwe medische technieken op de mens te beproeven; Artikel 93§3 van 
diezelfde code: Bij ongeneeslijke aandoeningen volgens de huidige stand van de medische kennis en in de eindfasen van 
deze aandoeningen, moet het beproeven van nieuwe therapieën of nieuwe chirurgische technieken voldoende redelijke 
kansen inhouden om nuttig te zijn en vooral rekening houden met het moreel en lichamelijk welzijn van de zieke. Deze 
proeven mogen hem nooit bijkomende pijn of zelfs ongemak bezorgen. 
608 C. DELFORGE, “La responsabilité civile du médecin au regard de la presciption de médicaments”, R.G.D.C., 2003, 369-383 ; 
M. GOBERT, “Publicité et information relatives aux médicaments: les limites de ces deur notions au travers de la pratique 
dans tous ses aspect”, T. Gez. 2008-2009, 187-203. 
609 Cass. fr., 18 juni 1835, S. 1835, 410. 
610 R. KRUITHOF, "Tendensen inzake medische aansprakelijkheid", T. Gez., 1982-83, 178. 
611 Cass. fr., 20 mei 1936, D. 1936, I, 88, met conclusie  Proc. Gen. MATTER. 
612 Cass., 7 september 1976, Arr. Cass. 1977, 24. 
613 K. DUERINCKX, Aansprakelijkheidsrecht een overzicht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2016, 106. 
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Als arts kan men beide vormen van aansprakelijkheid oplopen. Het verschil inzake aansprakelijkheid 
tussen beide is echter minder groot dan men op eerste zicht denkt. Theoretisch is er een onderscheid 
in de zwaarte van de fout: in tegenstelling tot verantwoording voor de lichte fout contractueel, 
volstaat de lichtste fout buitencontractueel. In praktijk hanteren de rechters echter een en hetzelfde 
zorgvuldigheidscriterium.614 Het grootste verschil ligt in de reikwijdte van de schadevergoeding. Art 
1150 BW spreekt van voorzienbare schade, terwijl bij acquiliaanse aansprakelijkheid men verplicht is 
de integrale schade te vergoeden. Doch hier heeft de rechtspraak en rechtsleer het verschil 
weggewerkt door te wijzen dat voorzienbaar enkel duidt op het bestaan van de schade.615  
 

6.2.1 Rechtsverhouding tussen arts en patient 
 

6.2.1.1 Contractueel  
 

6.2.1.1.1 België 
 

De meerderheid in de Belgische rechtspraak en -rechtsleer is sinds het Franse arrest Mercier 616 de 
mening toegedaan dat er tussen arts en patiënt principieel een overeenkomst wordt gesloten. 
Telkens de patiënt met voldoende bewustzijn de tussenkomst van de geneesheer vraagt, bestaat er 
tussen hen een contractuele band.617 Net zoals elke overeenkomst moet deze in overeenstemming 
zijn met de basisprincipes van een geldige overeenkomst (1108 BW). 
 
In beginsel worden deze overeenkomsten als middelenverbintenissen aanzien gezien de verbonden 
medische risico’s wat maakt dat er iets kan “mislopen” zonder dat dit een fout van de arts 
uitmaakt.618 Door een specifieke wet of norm kunnen echter ook resultaatsverbintenissen 
ontstaan.619 Volgens VANSWEEVELT kan een resultaatsverbintenis ook voortvloeien uit de expliciete 
wil van de partijen.620 Zo kan de arts bedingen in een overeenkomst met de patiënt dat zijn bepaalde 
handeling enkel leidt tot een inspannings- of resultaatsverbintenis. In de praktijk worden zulke 
bedingen weleens aangetroffen in toestemmingsformulieren vb. voor sterilisatie ingrepen. 
 

6.2.1.1.2 Nederland 

In Nederland is de relatie tussen arts en patiënt uitdrukkelijk opgenomen in het Burgerlijk Wetboek 
als een geneeskundige behandelingsovereenkomst.621 Ook in Nederland krijgt deze overeenkomst 
hoofdzakelijk de stempel van een inspanningsverbintenis.622  

 

6.2.1.2 Buitencontractueel  
 

Om zich te kunnen beroepen op de contractuele aansprakelijkheidsregels is vereist dat het gaat om 
een geldig gesloten overeenkomst waarvan de niet-naleving schade heeft doen ontstaan bij één van 
de contractspartijen. Wanneer één van de vermelde toepassingsvoorwaarden ontbreekt, is hun 

                                                           
614 R.O. DALCQ, Traité, 116-117; T.VANSWEEVELT EN B.WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, nr 119.  
615 J. RONSE, L. DE WILDE, Schade en schadeloosstelling ,Gent, E.Story-Schientia 1984, 168. 
616 Cass.fr.20 mei 1936, D.P. 1936, I ,88 noot E.P. 
617 R.O. DALQC, Traite de Ia responsabilite civile, I; Brussel, Larcier, 1967, 1026. 
618 Antwerpen 8 september 2003, NjW 2004, 558. 
619 A. LUST, “Het medisch resultaatsverbintenissenarrest van 28 september 1995: reden tot paniek?”, T. Gez., 1996-97, 384. 
620 T. VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis”, Antwerpen, Maklu, 1997, 
121. 
621 art 7:466 BW. 
622 C.J.J.M. STOLKER, Aansprakelijkheid van de arts, in het bijzonder voor mislukte sterilisaties, Proefschrift, Deventer, 
Kluwer, 1988, 24-25. Dit is te verklaren door de omstandigheid dat het menselijk lichaam dermate complex is dat niet altijd 
voorspelbaar is hoe dit op een bepaalde behandeling zal reageren, terwijl dit ook nog eens per patient verschillend kan zijn. 
Het is dan ook meestal niet mogelijk om van een bepaald resultaat verzekerd te zijn. 
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rechtsverhouding louter buitencontractueel van aard en wordt deze bijgevolg beheerst door de 
aquiliaanse aansprakelijkheidsregelen ex. artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.  
 

6.2.1.3 Samenloop 
 

De problematiek van de samenloop zal zich maar stellen wanneer er sprake is van een contractuele 
wanprestatie én waarbij deze inbreuk ook kan worden gezien als een schending van de algemene 
zorgvuldigheidsnorm, hierdoor zal een buitencontractuele vordering tegen de arts in principe 
uitgesloten zijn omwille van het samenloopverbod.623 Het Hof stelt bijgevolg dat tussen 
contractspartijen de primauteit van de contractuele aansprakelijkheid geldt. Cassatie wilde 
vermijden dat omwille van exoneratieclausules inzake aansprakelijkheid, partijen deze wilden 
ontwijken via de instelling van een buitencontractuele vordering.  
 
Op dit samenloopverbod bestaan 2 uitzonderingen zodat de patiënt de arts toch buitencontractueel 
kan aanspreken: 
 
Eerste uitzondering gaat uit van de voorwaarde dat zowel fout als schade vreemd zijn aan de 
uitvoering van de overeenkomst. De meerderheid is de mening toegedaan dat beide volledig vreemd 
moeten zijn. Door deze stelling aan te nemen verdwijnen situaties waar samenloop kan komen. 
Vandaar dat deze meerderheidsvisie de naam draagt van de verdwijners. De verfijners daarentegen 
gaan niet zo ver in de stelling. Voor hun is het voldoende dat zowel fout als schade niet louter 
contractueel zijn. Gemengd karakter van beide is toegestaan. Sinds het stuwadoorsarrest624, werd 
door het Hof de meerderheidsvisie gevolgd tot in 2006. Met het arrest van 29 september 2006 heeft 
het Hof twijfel heeft gezaaid met de bewoording dat een buitencontractuele vordering mogelijk is als 
er een buitencontractuele fout is, zelfs al is die fout tevens een wanprestatie, en “indien die fout 
andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt”. 625 Door het arrest van 29 
september 2006 van het Hof van Cassatie zou een dubbele kwalificatie op het niveau van de fout 
geen beletsel uitmaken maar zou dit wel uitgesloten zijn wanneer de schade contractueel is. 
Foutcriterium wordt versoepeld doch niet de causaliteit ervan. Toch was dit geen zuivere toepassing 
van de theorie van de verfijners, want het Hof stelt dat de schade nog steeds volledig 
buitencontractueel moest zijn. Een nieuw arrest van het Hof volgt reeds 2 maand later waarin werd 
bevestigd dat het principieel onmogelijk is, in het raam van een contractuele verhouding, 
buitencontractuele aansprakelijkheid in te roepen.626 Deze uitspraak valt niet te verzoenen met het 
eerdere arrest van datzelfde jaar. Volgens BOCKEN moet hieruit worden besloten dat de 
verschillende kamers van het Hof van Cassatie niet op dezelfde golflengte zitten.627  
 
In het geval wanneer de contractuele wanprestatie tevens een misdrijf uitmaakt, vormt dit een 
tweede uitzondering. Een medische fout zal vaak resulteren in onopzettelijke in slagen en 
verwondingen. In deze gevallen heeft de patiënt de keuze om de arts contractueel- dan wel 
buitencontractueel aansprakelijk te stellen.  
 
Kortom in de situatie van de 2 besproken uitzonderingen als in de situatie waar er totaal geen sprake 
is van een overeenkomst tussen de arts en patiënt zal men een buitencontractuele vordering kunnen 
instellen.628  

                                                           
623 Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1974, 395. 
624 Cass. 7 december 1973, Arr. Cass. 1974. 
625 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Verfijners, verdwijners en het arrest van 
het Hof van Cassatie van 29 september 2006”, NjW 2007, 722-731. 
626 Cass. 27 november 2006, NjW 2006, 946, noot I. BOONE; RABG, 2007, 1257, noot L. PHANG; Pas., 2006, 2485; NjW 2008, 
28, noot I. BOONE . 
627 H. BOCKEN, “Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, NjW 2007, 723. 
628 Rb. Hasselt 30 juni 2008, T. Gez. 2008-09, 204. 
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De Nederlandse rechtspraak stelt wanneer de arts een contractuele tekortkoming begaat, de 
onrechtmatige daad als grondslag niet kan worden ingeroepen, tenzij de onrechtmatige gedraging 
onafhankelijk is van de verplichting uit overeenkomst.629 
 

6.2.2 Fout 
 

6.2.2.1 Contractueel 
 

Niet- of gebrekkige naleving van het contract maakt een fout uit. Het is niet omdat er tussen patiënt 
en arts een verbintenis is tot stand gekomen dat alle rechtsverhoudingen tussen hun onder het 
contract vallen.630 Bij een inspanningsverbintenis zal een onvoldoende inspanning de fout 
uitmaken.631 Er moet dus sprake zijn van een tekortkoming. Hierbij wordt de zorgvuldigheid in 
abstracto beoordeeld rekening houdend met de plaats, het tijdstip en de omstandigheden van de 
behandeling. Men onderwerpt de arts aan het criterium van de ‘bonus medicus’, hetgeen ook geldt 
als zorgvuldigheidscriterium bij buitencontractuele aansprakelijkheid 632 De contractuele 
wanprestatie bij een resultaatsverbintenis omvat het niet bereiken van het overeengekomen 
resultaat. 
 
Wat indien het off-label als een experiment wordt gekwalificeerd? Ik deel dezelfde mening als 
BERGKAMP dat men kan uitgaan van een inspanningsverbintenis, een experiment is uit zijn aard 
onzeker, een aantal risico’s zijn nu eenmaal niet vooraf zijn in te schatten, de arts kan niet het 
resultaat waarborgen dat er geen schade zal ontstaan.633  Al kan ik aannemen dat anderen omwille 
van de betere bescherming van de patiënt (eenvoudiger bewijs) het contract onder de noemer van 
een resultaatsverbintenis categoriseren.634 

 

6.2.2.2 Buitencontractueel 
 

Zowel het overtreden van een wettelijke regel/norm of de schending van de algemene 
zorgvuldigheidsnorm zorgen voor een inbreuk op rechtmatig gedrag van artikel 1382 BW.635  
De fout staat vast bij een overtreding van een regel/norm, tenzij men zich kan beroepen op een 
vrijstellingsgrond zoals bv onoverkomelijke dwaling.636 Echter een arts kan, zelfs indien hij alle 
wettelijk geboden naleeft, nog steeds aansprakelijk worden gesteld door het niet naleving van de 
zorgvuldigheidsnorm.637  
 

6.2.2.3 Mogelijke Aansprakelijkheidsgronden Off-label 
 

Bij gebrek aan eigen specifieke wetgeving inzake aansprakelijkheid bij experimentele therapie, zijn 
we genoodzaakt om terug te vallen op de gemene aansprakelijkheidsregels. 
 

                                                           
629 HR 9 december 1995, NJ 1956, 157; HR 6 april 1990, NJ 1991, 689, noot C.J.H. BRUNNER. 
630 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, nrs 
91. 
631 A. LUST,” Het medisch resultaatsverbintenissenarrest van 28 september 1995:reden tot paniek?”, T. Gez, 1996-97,  
,382.   
632 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 141-145. 
633 L. BERGKAMP, Het proefdier mens. De normering en regulering van medische experimenten met mensen, Alphen aan de 
Rijn, Uitgeverij Samsom, 1988, 237. 
634 A.M.L. BROEKHUIJSSEN-MOLENAAR EN C.J.J.M. STOLKER, Geneesmiddelen en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer,1986, 66; 
Arr.Rb. Rotterdam 14 december 1979 en 3 april 1981, NJ 1982, 500. 
635 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 125. 
636 Cass. 13 mei 1982, Pas., 1982, 1056; Arr. Cass. 1981-82, 1134; JT 1982, 772. 
637 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 
136-137. 
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6.2.2.3.1 Gebrek in Geïnformeerde toestemming   
 

Verzaakt de arts aan zijn verplichting van informed consent, dan staat het de patiënt vrij hem 
hiervoor strafrechtelijk, dan wel civielrechtelijk aansprakelijk te stellen. Civielrechtelijk zal de 
informatieverplichting vaak aanzien worden als een verplichte contractuele 
inspanningsverbintenis.638 in tegenstelling tot de toestemming welke als een resultaatsverbintenis 
moet worden aanschouwd.639 Zoals reeds eerder gemeld mag men de éénmalige toestemming voor 
het sluiten van de behandelingsovereenkomst van artikel 1108 BW niet verwarren met de 
toestemming voor medische handelingen.640 De toestemming voor het sluiten van het contract geeft 
de arts niet het recht om alle handelingen die hij nodig acht  uit te voeren.641 De informed consent 
toestemming heeft een specifieke draagwijdte en moet zoveel maal gevraagd worden als de 
verschillende handelingen die de arts uitvoert.642 
 
Indien er geen overeenkomst is tussen arts en patiënt zal het ontbreken van toestemming een 
buitencontractuele rechtsgrond tot vordering opleveren (inbreuk op specifieke rechtsnorm nl art 8 
Wet Patiëntenrechten). Verdere toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm is niet nodig.643  
De verplichting in hetzelfde artikel tot het geven van voldoende informatie is geen specifieke 
rechtsnorm gezien het geen welbepaald gedrag verbiedt of oplegt maar eerder verschilt naargelang 
de situatie.644 Men zal het moeten toetsen aan de zorgvuldigheidsnorm.  
 
In principe is de arts enkel aansprakelijk als de gemaakte fout de oorzaak is van de door de patiënt 
opgelopen schade. Schade opgelopen enkel door een medisch risico is niet verhaalbaar op de arts.645 
Het zich voordoen van een medisch ongeval wil niet zeggen dat de arts aansprakelijk is.  
De geneeskunde is van onzekere aard dat risico’s zich kunnen voordoen, welke in eerste instantie 
voor rekening van de patiënt zijn. Echter bij een gebrek in informatie gaat het om een therapeutisch 
gerechtvaardigde behandeling die technisch foutloos werd uitgevoerd, maar waarbij bijvoorbeeld 
zich een medisch risico voordoet waarover werd nagelaten de patiënt vooraf in te lichten. Door de 
schending hiervan komt er fout tot stand. Al naargelang de aard van de rechtsverhouding tussen arts 
en patiënt spreekt men van een contractuele – of buitencontractuele fout, dus ofwel een 
onrechtmatige daad, dan wel een wanprestatie.646 De informed consent vormt een onlosmakend 
onderdeel van de zorgvuldigheidsvereiste van de arts.647  Ondanks dat de vereiste om te voldoen aan 
de informed consent van land tot land verschillen is het in heel Europa wel een fundamenteel recht 
voor de patiënt. De Oviedo Convention vereist een informed consent voor elke medische 
behandeling.648  

                                                           
638 R. D’HAESE, ”Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed consent-
vereiste als raakpunt” ,TBBR 2010, 433; informed consent kan aanzien worden als de verplichting de overeenkomst ter 
goeder trouw uit te voeren conform art 1134 BW. 
639 Cass 16 december 2004,T. Gez. 2004-05 , 298, noot S. LIERMAN. 
640 M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie”, RW 1986-87, 2402. 
641 G GENICOT, Droit médical et biomédical, Brussel, Larcier, 2010, 101. 
642 R. D’HAESE, ”Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed consent-
vereiste als raakpunt” ,TBBR 2010, 434. 
643 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Leerboek 1bis, Brugge, Die Keure, 2013, 41. 
644 Ibid. 
645 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis Antwerpen, Maklu, 1997,168  
646 T. VANSWEEVELT en S.TACK, “Het recht op gezondheistoestandinformatie en geïnformeerde toestemming” in T 
.VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds) Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 411-428. 
647 R. D’HAESE, ”Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed consent-
vereiste als raakpunt” ,TBBR 2010, 450-451. 
648 D. CAVALLA , Off-label prescribing, justifying unapproved medicine, Wiley Blackwell, 2015, 108; Convention for the 
Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: 
Convention on Human Rights and Biomedicine 4/4/ 1997. 
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Zo werden in het verleden reeds artsen aansprakelijk gesteld die het gebruik van verhoogde dosissen 
niet meedeelden.649  
 

6.2.2.3.2 Inbreuk zorgvuldigheidsverplichting 
 

In principe is het off-label voorschrijven “an sich” in België gerechtvaardigd, baserende op de 
therapeutische vrijheid.650 Enkel zich baserende op het feit dat een arts een experimentele therapie 
gebruikt, is onvoldoende om aansprakelijk te worden gesteld als arts.651 Er moet enige 
manoeuvreerruimte zijn bij innovatie. Doch bij een inbreuk op de zorgvuldigheidsverplichting 
(conform art 1382 BW: buitencontractueel of art 1137 BW: contractueel) kan de arts, zoals iedere 
burger in de maatschappij, aansprakelijkheid oplopen indien wordt bewezen dat de overtreding van 
de zorgvuldigheidsnorm een fout uitmaakt en deze overtreding de oorzaak is van de schade geleden 
door de patiënt.652 Elke afwijking van de medische standaard kan tot aansprakelijkheid leiden.653  
Gezien de rechter vaak over een te beperkte noodzakelijke medische kennis beschikt om zonder hulp 
te oordelen of er een schending is geweest zal deze vaak steunen in zijn oordeel op het verslag van 
de gerechtsdeskundige.654  
 
In de rechtsleer bestaat er enige onenigheid omtrent de voorwaarde die het Hof van Cassatie in een 
arrest van 1951 oplegde inzake een overtreding van de zorgvuldigheidsnorm. Dit zou volgens het 
arrest slechts een fout uitmaken wanneer de schade die eruit voortvloeit voorzienbaar is.655 Het 
overgrote deel sluit zich aan bij deze visie van het Hof doch stelt dat de voorzienbaarheid geen 
aparte vereiste is maar geïntegreerd zit in de zorgvuldigheidsnorm zelf. Enkel de voorzienbaarheid 
van de schade is op zich niet voldoende om tot het besluit van onzorgvuldigheid te komen, maar is 

wel een noodzakelijke voorwaarde.656  
 
 Een fout kan bestaan uit het geen gebruik maken van gegevens van de wetenschap in haar huidige 
staat 657 of een manifeste disproportionaliteit 658 alsook afwijkend gedrag van een bonus medicus.659 
Doch bij het naleven van voldoende wetenschappelijke achtergrond en/of ervaring van bewijs en bij 
een weloverwogen keuze tot off-label voorschrijven is er geen sprake van schending van de 
zorgvuldigheidsnorm.660  

                                                           
649 Medisch Tuchtcollege Eindhoven 24 augustus 1987, TvGR. 1989, 53; Centraal Medisch Tuchtcollege ’s-Gravenhage 23 
januari 1992, TvGR, 1993, 23; Kaimowitz v Michigan Department of Mental Health, Civil No. 73–19, 434AW (Cir. Ct. Wayne 
Co., Mich. 1973) 1973; Gaston v. Hunter, 588 P2d 326 (Ariz. App. 1978). 
650 Cass fr, 18 september 2008, nr 07-15, 427, Jurisdata 2008-045028; A. LAUDE, B.MATHIEU en D. TABUTEAU, Droit de la 
santé,Parijs, Presses Universitaires de France, 2009, 481. 
651 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 405; FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE GEZONDHEISZORG, Towards a better managed off-label use of drugts, 
KCE Report 252, 2015, 48, https://kce.fgov.be/publication/report/towards-a-better-managed-off-label-use-of-
drugs#.WVYKLYjyiUk 
652 H. VANDENBERGHE (ed.), De Professionele aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 2004, 45. 
653 C. CANTRELL, “A physician’s liability for experimental procedures”, Med. Law  1984, 342. 
654 O. GUILLOD, “Clinical guidelines and professional liability : A short comment from the legal side”, ORL 2010, 72, 134; 
HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Doorlichting rechtbanken van koophandel, Verslag goedgekeurd door de Verenigde advies- en 
onderzoekscommissie van 10 december 2010, 65. 
655 Cass. 12 november 1951, Pas. 1952, I, 128. 
656 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 134-
135. 
657 Rb. Antwerpen 18 mei 1962, R.G.A.R 1963, 7078. 
658 Gent 30 juni 1970, R.W. 1970-71, 369; J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische 
experimenten met mensen, Antwerpen, Maklu, 2000, 408. 
659 J.A. LISMAN, J.R.A. SCHOONDEBEEK en G. KLINK, “Off-label gebruik van geneesmiddelen: voorwaarden en 
aansprakelijkheid”, TvGR 2008, 253. 
660 J.M. RAINE, “Off -Label use of medicines:legal aspects” ,Contrast Media Safety issues and ESUR Guidelines, Wenen, 
Springer Verslag 2009, 18; R. DRESSER en J. FRADER, “Off-Label prescribing: a call for heightened professional and 
government oversight”, J.Law Med & Eth 2009, 476. 
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Met betrekking tot wetenschappelijke bewijs kan men zowel literatuur als klinische studies 
aanwenden of visies van ethische comités of deontologische ordes zoals Orde van de Artsen.661   
Zo stelt de Nationale raad van de Orde der Artsen zelfs dat er voldoende wetenschappelijke 
achtergrond kan bestaan zonder dat dit in de gangbare klinische praktijk werd bevestigd, mits de 
patiënt instemt en dit de beste behandeling is.662  
 

6.2.2.3.3 Wet Medische Experimenten: foutloze aansprakelijkheid 
 

In principe is off-label voorschrijven geen experiment omwille van ontbreken van de opzet tot 
vergroten van wetenschappelijke kennis. Wanneer het alsnog onder de juridische kwalificatie van 
een experiment plaatsvindt, moeten de strenge vereisten van de Wet Medische Experimenten 
nageleefd worden. Qua aansprakelijkheid is er in dit geval sprake van een foutloze en centrale 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever.663 
 
Het grote nadeel van op fout gebaseerde aansprakelijkheidssystemen is dat het bewijzen van een 
fout van de arts voor de patiënt vaak een loodzware taak met zich meebrengt. Vaak valt het niet mee 
aan te tonen dat de schade niet het gevolg is van het bestaande ziektebeeld van de patiënt maar wel 
degelijk het gevolg is van het fout gelopen experiment.664 Dankzij deze wet dient een mogelijke fout 
van de arts niet meer te worden aangetoond. Ongeacht de oorzaak of de persoon die 
verantwoordelijk mocht zijn voor het ontstaan van de schade. Waar het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht geen oplossing biedt in de gevallen waarbij nevenwerkingen of complicaties 
schade veroorzaken in afwezigheid van enige fout van de opdrachtgever/arts doordat deze vooraf 
besproken werden, biedt de Wet Experimenten dit wel. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle 
schade, ook de schade ontstaan buiten zijn schuld en zelfs als hij de proefpersoon alias patiënt 
degelijk had ingelicht.665 De patiënt hoeft geen fout meer te bewijzen maar zal nog steeds een 
oorzakelijk verband (causaliteit) tussen het schade verwekkend element en de schade dienen aan te 
tonen.666 Er moet volgens het Hof van Cassatie een zekere graad van zekerheid aankleven. Geen 
absolute zekerheid wel een “waarschijnlijke gebeurtenis die de rechter op basis van feitelijke 
vermoedens als vaststaand aanneemt, wanneer hij de mogelijkheid van het tegendeel redelijkerwijs 
niet verder in aanmerking moet nemen, hoewel ze theoretisch niet volstrekt is uitgesloten”.667  
Toch zijn er nog steeds situaties waarin zelfs dit causaal verband moeilijk is aan te tonen, denk maar 
aan de gevallen waarin ook de pathologie van de patiënt ook een rol speelt zoals bij therapeutische 
experimenten.668  
 

                                                           
661 P.M. ROSOFF en D. LAMBELET-COLEMAN,” The case for legal regulation of physician off-label prescribing”, Notre Dame L 
Rev 2011, 675-676. 
662 Nationale Raad van de Orde van Artsen, “Advies omtrent het off-label voorschrijven van geneesmiddelen” , Tijdschrift 
Nationale Raad, 2010, nr 130; www.ordomedic.be. 
663 art 29 Wet Medische experimenten:. Deze wet is van toepassing zowel op interventioneel- als op niet-interventioneel 
onderzoek, met uitzondering van niet-interventioneel retrospectief ( informatie voor onderzoek uit medische dossiers) 
onderzoek. Art. 2 21° Wet Experimenten omschrijft de opdrachtgever als “een persoon, bedrijf, instelling of organisatie die 
de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer en/of de financiering van een experiment” 
664 J. TER HEERDT, “Deelname aan experiment niet zonder risico: het klassieke aansprakelijkheidssysteem als obstakel voor 
een passende schadevergoeding”, T. Gez. 2003-2004, 254-259. 
665 T. VANSWEEVELT, “De wet experimenten op de menselijke persoon: objectieve aansprakelijkheid en verzekering”, T. Gez. 
2005-2006, 22-32. 
666 I. GEERS en K. DEVOLDER, “De Wet Medische Experimenten vanuit aansprakelijkheidsperspectief”, in H. BOCKEN (eds.), 
Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 1-38. 
667 Letterlijke overname uit  L. CORNELIS, “Ongeschikt voor gevoelige juristen: over de intieme verhouding tussen schade en 
causaal verband”, in L. CORNELIS, Aansprakelijkheidsrecht, Actuele tendensen, Gent, Larcier, 2005, 157-199. 
668 T. BALTHAZAR, De experimentenwet, ppt-presentatie in het kader van het opleidingsonderdeel ‘gezondheidsrecht’, 
Ugent, Academiejaar 2007-2008. 
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Alle medische handelingen die in het onderzoeksprotocol zijn beschreven, vallen onder de objectieve 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever. Omgekeerd verdwijnt de objectieve aansprakelijkheid 
wanneer de medische handelingen niet opgenomen zijn in het onderzoeksprotocol.  
Hierop is 1 uitzondering volgens VANSWEEVELT nl. in situaties waarbij de medische handelingen een 
indirecte band vertonen met het experiment en dus ook met de opgelopen schade.669 
 
Onder de wet Experimenten is men ook verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten.670 In Nederland is sinds 1 maart 2006 de verrichter verplicht om zowel een 
proefpersonenverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij medische 
experimenten. Het eerste type geldt als directe verzekering indien niemand aansprakelijk kan 
worden gehouden voor het experiment.671 In Nederland is het verschil tussen de 
aansprakelijkheidsverzekering en de directe verzekering voldoende afgebakend.  
In België daarentegen is er slechts één verplichte verzekering die dekking moet verlenen voor alle 
schade, ongeacht of iemand aansprakelijk kan gehouden worden voor die schade. De zogenaamde 
aansprakelijkheidsverzekering in België is eigenlijk een mengvorm van een 
aansprakelijkheidsverzekering en een directe verzekering. 
 

6.2.2.3.4 Onthouding strafbaar? 
 

Eveneens kan de arts een medische fout verweten worden, als een noodzakelijk geneesmiddel niet 
gebruikt wordt, ook al is dit in een off-label indicatie.672   
 
Een arts is verplicht, in het kader van zijn zorgvuldigheidsplicht, de beste behandeling te geven aan 
de patiënt volgens de huidige stand van de wetenschap.673 Hoe contradictorisch het ook klinkt,  zelfs 
bij het nalaten van een off-label behandeling wanneer deze in de algemene praktijk standaard wordt 
toegepast kan de arts tot het betalen van een schadevergoeding veroordeeld worden.674  
Een terminale patiënt, bij gebrek aan alternatieve behandeling, niet behandelen met een bij de arts 
gekende innovatieve therapie kan zelfs een strafrechtelijke veroordeling ( misdrijf) opleveren wegens 
het aanschouwen van schuldig hulpverzuim ( art 422 bis Strafwetboek).675 Enige nuancering is wel 
aan de orde gezien een arts slechts een nieuwe therapie moet aanbieden indien ze haar nut 
voldoende heeft bewezen, wat niet altijd het geval is bij experimentele therapie, en de tijd wordt 
gelaten om via bijscholing degelijk geïnformeerd te zijn. Hieruit vloeit voor dat een arts in eerste 
instantie niet verplicht kan worden om experimentele therapie toe te passen, zelfs niet in uitzichtloze 
situaties. 
 

6.2.2.4 Bewijslast fout  
 

6.2.2.4.1 België 
 

Art 870 Ger.W 

                                                           
669 T. VANSWEEVELT geeft hierbij het voorbeeld van een experiment waarbij complicaties optreden die het medisch en 
verplegend personeel ertoe noodzaken medische handelingen te stellen die niet voorzien waren. Als zich daar een fout 
voordoet, dan is er een indirect verband met het experiment, in: T. VANSWEEVELT, “ De wet experimenten op de menselijke 
persoon: objectieve aansprakelijkheid en verzekering”, T. Gez. 2005-2006, 22-32. 
670 Art 29§ 2 Wet Medische Experimenten. 
671 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, http://www.ccmo.nl/nl/verzekeringen 
672 C. VANNIEUWENHUYSEN, G.P. SLEGERS ( eds),  Pistes voor een beter omkaderd off-label gebruik van geneesmiddelen, 
rapport 252As, FKCE, 2015, 21. 
673 C. DELFORGE,” La responsabilité civile du médecin au regard de la prescription de médicaments”, (noot onder Antwerpen 
18 juni 2001), T.Gez., 2003, 371-372. 
674 J. O’REILLY en A. DALAL, “Off-label or out of bounds? Prescriber and marketer liability for unapproved uses of FDA-
aproved drugs”, Annals Health L 2003, 319; F. KRITZ, “FDA Seeks to Add Drugs’ Uses to Labels”, Wash. Post 1997 
675 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 416-417. 
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Hoe zwaar de bewijslast van de eiser is zal afhankelijk zijn van de aard van de verbintenis wetende 
een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis. In de meeste Europese landen worden de 
verbintenissen van de arts door de rechter beschouwd als inspanningsverbintenissen, waarbij de 
bewijslast op de schouders van de patiënt rust.676 Nochtans heeft de rechtspreek meermaals een 
resultaatsverplichting erkend zoals bijvoorbeeld de specifieke verbintenis van de arts om geen 
ontoelaatbare voorwerpen in het menselijk lichaam achter te laten.677 Het bewijzen van het niet 
bereiken van het beoogde resultaat door de patiënt is hierbij voldoende. De arts kan vervolgens 
enkel bewijzen dat er geen sprake is van fout door het aantonen van een vreemde oorzaak 
(overmacht/ art 1147 BW).678 
 
De rechtspraak wendt in medische aangelegenheden regelmatig het criterium van de “gewone gang 
van zaken” aan om tot een beslissing te komen.679 Deze leer stelt dat er sprake is van een fout, 
wanneer het schadegeval van dien aard is dat het in normale omstandigheden niet zou voorkomen 
zonder de tussenkomst van de fout.680   
 
Het bewijs van fout kan met alle middelen van recht worden geleverd. 
 

Informed consent 
 

Gezien noch de internationale bronnen, noch de nationale wetgevende initiatieven ons een 
bevredigend antwoord geven op de vragen naar wie de bewijslast draagt van informed consent en 
met welke middelen dit bewijs dient te worden geleverd, is een blik op de toepasselijke rechtsleer en 
rechtspraak, en dan voornamelijk de Franse rechtspraak, onvermijdelijk: 
 

VOOR 1997 actori incumbit probatio 
 

Tot vόόr 1997 was men nochtans unaniem de mening toegedaan dat de 
verantwoordelijkheid van deze bewijzen bij de patiënt ligt en dit op basis van een Frans 
Cassatie arrest uit 1951.681 Men is het gedeelte van informed consent als een 
resultaatsverbintenis beginnen te kwalificeren.682 Het volstond dan ook dat de eiser/patiënt, 
benevens het bestaan van een overeenkomst, bewijst dat het beloofde resultaat niet werd 
bereikt, of dat de arts met andere woorden geen ‘informed consent’ heeft verkregen.683  

 

NA 1997: verdeeldheid 
 

Wegens ontbrekende wettelijke regelgeving zowel internationaal als nationaal is het niet 
altijd even duidelijk wie de bewijslast draag hiervan sommige magistraten, zoeken daarom 

                                                           
676 artikel 870 Gerechtelijk Wetboek: wie eist die bewijs; K. SCHUTYSER,”Juridische kwalificatie van de verhouding 
geneesheer-patiënt en ziekenhuispatiënt” , in Medische aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Leuven, Centrum voor 
Ziekenhuiswetenschappen, 1972, 64; Rb.brussel 12 oktober 1990, T.B.B.R. 1991, 408. 
677 Antwerpen 29 juni 1992, T.Gez 1994 , 20, noot D.FREDERIKS. 
678 M. RYELANDT, rechtsvergelijkend overzicht no-fault en evolutie van medisch aansprakelijkheid, op het symposium te 
Woluwe dd. 31.05.2007 georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Locoregionale Ziekenhuiskinderartsen,1 ; 
http://www.mrlex.be/wp-
content/uploads/RECHTSVERGELIJKEND%20OVERZICHT%20NO%20FAULT%20EN%20EVOLUTIE%20VAN%20MEDISCHE%20
AANSPRAKELIJKHEID.pdf 
679 Y.-H. LELEU en G. GENICOT, Le droit médical. Aspect juridiques de la relation médecin-patient, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2011, 104. 
680 Rb. Brussel 17 oktober 2011, JLMB 2013, 797 en Con.M., 2012, 96, noot E. LANGENAKEN. 
681 Cass. fr. 29 mei 1951 : zie Antwerpen 21 februari 1997,R.W. 1997-98, 1078, noot H. NYS; Rb. Brussel 21 december 
1998,R.W., 1998-99, 1357, noot H. NYS. 
682 Antwerpen, 29 juni 1992, T. Gez.,1994-95, 20, noot FREDERIKS; J. HERBOTS , ‘Basisbeginselen van civielrechtelijke 
aansprakelijkheid’, in De Aansprakelijkheid in Ziekenhuisverband, Gent, Mys & Breesch, 1994, 20 . 
683 A. LUST, “Het medisch resultaatsverbintenissenarrest van 28 september 1995: reden tot paniek?”, T. Gez.  1996-97, 383. 
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steun bij het Franse Hof van Cassatie uit 1997 684 door te stellen dat de arts het bewijs van 
toestemming/ voldoende informatie moet leveren.685 Naar de mening van de patiënt had de 
chirurg nagelaten hem in te lichten over het mogelijk risico van een darmperforatie, welke hij 
had opgelopen tijdens de operatie. Cassatie verbrak het arrest van het Hof van Beroep dat de 
onvoldoende informed consent niet bewezen was door de patiënt. Hierbij is Cassatie zelf 
ingegaan tegen een eerder door hem bevestigde regel 686 waarbij de bewijslast bij de patiënt 
lag. De verplichting van de arts tot informatieverstrekking is een bijzondere verplichting. 
Diegene die wettelijk gehouden is dit te doen, dient ook het bewijs ervan te leveren.687  
 
Samengevat stelt het Franse Hof dus dat eenmaal de eisende partij (de patiënt) het bestaan 
van een overeenkomst -zijnde het medisch zorgcontract- heeft bewezen, het aan de 
verweerder toekomt de goede uitvoering ervan te bewijzen. De bewijslast is dus als het ware 
verdeeld over zowel de patiënt als de zorgverlener. De patiënt zal een geschrift moeten 
kunnen voorleggen tot staving van het contract.688 De arts kan zijn bewijs staven met alle 
middelen van recht, inclusief getuigenis en vermoedens.689 Hij/zij dient aan te tonen dat het 
causaal verband tussen schade en fout (gebrek in informatie) ontbreekt.  Het is voor hem 
voldoende om aan te tonen dat een redelijk en normaal voorzicht patiënt met de gegeven 
informatie wel had ingestemd.  De Franse wetgever betonneerde de bewijslast zelfs in de 
'Code de la Santé Publique.690 

 
We zitten in België nog niet helemaal op dezelfde golflengte qua rechtspraak hieromtrent. 
Het Hof van Beroep van Luik 691 , en het Hof van Beroep van Antwerpen 692 ,alsook het Hof 
van Cassatie in zijn uitspraak van 25 juni 2015 693 aangaande de informed consent bij een 
advocaat 694 volgen wel reeds de Franse Cassatierechtspraak van 1997. Volgens sommigen 
legt het met dit arrest de bewijslast bij de arts.695 Cassatie overwoog in dit arrest dat de 
advocaat dient te bewijzen dat hij zich van zijn plicht heeft gekweten om zijn cliënt in te 
lichten, en niet dat de cliënt het negatieve feit dient te bewijzen dat de vereiste informatie 
hem niet werd gegeven. Hoewel dit arrest handelt over de relatie advocaat-cliënt, kan dit 
arrest volgens bepaalde auteurs ook worden toegepast op de arts-patiëntrelatie De meeste 

andere rechtbanken blijven vasthouden aan de vroegere Franse uitspraak vόόr 1997 
waardoor bewijslast van gebrek in informatie en toestemming bij de patiënt rust.696  

                                                           
684 Cass.fr. 25 februari 1997, T.Gez. 1997-98, 337, noot J.-L. FAGNART. 
685 Luik 30 april 1998, Juristenkrant 2002, 1. 
686 Cass. fr. 29 mei 1951, Dalloz 1952, 53 met noot R. SAVATIER. 
687 Franse Hof van Cassatie neemt dit besluit op basis van art 1315 BW :Krachtens deze bepaling moet hij die de uitvoering 
van een verbintenis vordert, het bestaan ervan bewijzen, omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren 
van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. In concreto is het de patiënt die het bestaan van 
de informatieplicht dient aan te tonen en de arts die moet bewijzen dat hij deze vervuld heeft 
688 art 1341 BW. 
689 Cass. fr. 14 oktober 1997,La semaine juridique 1997, 22942 met conclusie P. SARGOS; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis in reeks aansprakelijkheidsrecht , Antwerpen, Maklu, 1997,308. 
690 En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été 
délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. art. 
L.1111-2 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 .  
691 Luik 30 april 1998,T. Gez. 1998-99, 139, noot T. VANSWEEVELT. 
692 Antwerpen 22 juni 1998,T. Gez. 1998-99, 144. 
693 Cass 25 juni 2015, RGAR 2015, nr. 15219, noot F. GLANSDORFF. 
694 Cass. 25 juni 2015, RGAR 2015, 15.219, noot F. GLANSDORFF Volgens F. GLANSDORFF moet hiertoe verwezen worden naar 
artikel 1315, lid 2 BW. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 februari 2016 heeft dit arrest van het Hof van 
Cassatie als eerste rechtbank toegepast op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt en de 
bewijslast bij de arts gelegd. 
695 P. SELLESLAGH, “Cassatie: arts moet bewijzen dat hij patiënt informeerde”, De Specialist 2015; F. GLANSDORFF, “Noot 
onder Cass. 25 juni 2015”, RGAR 2015, nr. 15.219; W. VANDENBUSSCHE en E. VERJANS, “Advocaat moet bewijzen dat hij aan 
informatieverplichting heeft voldaan”, Juristenkrant 2015, 16. 
696 Rb. Brussel 21 december 1998, R.W. 1998-99, 1357, noot H. NYS. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=93CE321A7522DA1024A678041C65247D.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916610&dateTexte=20170511&categorieLien=id#LEGIARTI000031916610
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Auteurs die deze mening volgen baseren zich op het feit dat de informatieplicht van een 
advocaat niet overeenkomt met deze van een arts. Doch hierbij volg ik de mening van 
LEMMENS: de bewijslast wordt niet bepaald door de inhoud van de informatie.697  
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft het arrest van het Hof van Cassatie alvast op 
die wijze geïnterpreteerd en toegepast in een vonnis inzake medische aansprakelijkheid van 
29 februari 2016.698  

Kan een arts, via de opname van een bewijslastclausule in een toestemmingsformulier, de 
bewijslast conventioneel bij de patiënt laten leggen? Op het eerste zich verbieden artikel 11 
BW en artikel 870 Ger.W. dit niet omdat deze artikelen noch de openbare orde raken, noch 
van dwingend recht zijn.699 Toch moeten we rekening houden gezien de patiënt een 
consument is en een arts vrij beroeper met de artikelen VI.83, 21° respectievelijk XIV.50, 21° 
van het Wetboek Economisch Recht. Op grond van deze artikelen mogen in een 
overeenkomst de bewijsmiddelen waarop de consument (patiënt) een beroep kan doen niet 
op ongeoorloofde wijze worden beperkt of hem een bewijslast worden opgelegd die 
normaliter op een andere partij bij de overeenkomst rust. Een dergelijk beding is 
onrechtmatig en is verboden en nietig.700  

Het blijft voorlopig koffiedik kijken wat de toekomst brengt. Wordt de lijn van Cassatie 2015 
doorgetrokken of grijpt men terug naar het oude principe?  

 

Bewijslastverlichting 
 

Uitgaande van het stelpunt dat de bewijslast bij de patiënt ligt, is het bewijs van een negatief 
feit (aantonen dat er geen of onvoldoende aanwijzingen zijn voor informed consent) voor de 
patiënt niet altijd eenvoudig vandaar dat het Hof de mening is toegedaan dat een 
feitenrechter niet met eenzelfde striktheid als het bevestigend bewijs moet oordelen, enige 
souplesse is toegelaten.701 Doch dit houdt nog niet in dat de patiënt het aangevoerde feit 
slechts louter aannemelijk moet maken.702 Patiënt kan het negatief bewijs leveren met alle 
middelen van recht met inbegrip van getuigenis en vermoedens waarover de feitenrechter 
soeverein oordeelt.703 Zo kan de rechter oordelen dat door de afwezigheid van aanwijzingen 
,zoals bijvoorbeeld een geschrift, vermoeden dat er geen geïnformeerde toestemming 
was.704 Het is aan de arts dan om het tegendeel te bewijzen.  

 

 
 
 

                                                           
697 C. LEMMENS, “Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op 
de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T. Gez 2015-16, 358. 
698Rb Brussel 29 februari 2016, Con. M. 2016, 97. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heefthet arrest van het Hof van 
Cassatie van 25 juni 2015 aangewend in een vonnis van 29 februari 2016 om de bewijslast van de geïnformeerde 
toestemming van de patiënt bij de arts te leggen. 
699 S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 166; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 662; B. ALLEMEERSCH, I. SAMOY en W. VANDENBUSSCHE, “Overzicht van rechtspraak. 
Het burgerlijk bewijsrecht (2000-2013)”, TPR 2015, 947;  B. SAMYN, “De bewijslast. Rechtsleer getoetst aan tien jaar 
cassatierechtspraak – deel 2”, P&B 2010, 70. 
700 Art. VI.84, § 1, lid 1 en XIV.51, § 1, lid 1 Wetboek Economisch Recht. Zie ook art. XIV.37, lid 1 Wetboek Economisch Recht. 
701 Cass 16 december 2004, R.W. 2004-05, 1553, noot H.NYS. 
702 Cass 26 november 2010, Pas. 2010, 3022. 
703 P. HENRY en B. DE COCQUEAU, ” À propos du consentement libre et éclairé du patient” in Y.-H. LELEU (ed.), Droit Médical, 
CUP vol.79, Brusssel, Larcier, 2005, 223; Cass. Fr. 14 oktober 1997,La semaine juridique 1997, 22942 met conclusie P. 
SARGOS. 
704 S. TACK en T. BALTHAZAR,” Patiëntenrechten. Informed consent in de zorgsector: recente evoluties”, CABG 2007,afl 5-6, 
80. 
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Toestemmingsformulieren 
 

Om niet in deze bewijsproblematiek verzeild te geraken, is het als arts verstandig om een 
toestemmingsformulier op te maken in surplus op het mondelinge informerende gesprek.705 
Een ander hulpmiddel kan bestaan uit notities in een patiëntendossier waarin staat welke 
complicaties zijn besproken of een brief naar de huisarts met melding welke eventuele 
complicaties zijn besproken met patiënt.706 Enkel een toestemmingsformulier met een 
vermeld risico erin zal nooit een sluitend bewijs vormen van een geldig informed consent.  
 
Het gevaar bestaat in het feit we enkel nog met standaard voorgedrukte formulieren zouden 
werken dat patiënten deze ondertekenen, zonder feitelijk echt de informatie erin 
opgenomen, begrepen te hebben en het geschrift voor de arts als bewijsmiddel bij uitstek 
geldt.707 Zo heeft  de rechtbank in Bergen, mits de patiënt geen zwaarwichtig bewijs kon 
leveren van onvoldoende informatie en er een standaardformulier was ondertekend, 
geoordeeld dat de patiënt het bewijs niet kon leveren.708 Standaard formulieren zouden 
enkel een aanwijzing mogen zijn van het bewijs dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, 
zoniet zou het de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt niet ten goede komen. Reeds in 
1999 waarschuwde de Orde der Artsen hiervoor.709 De wetgever hoopte een overvloed te 
vermijden door in art 8 § 1 derde lid van de Wet Patiëntenrechten op te nemen dat 
schriftelijke neerslag enkel mogelijk is indien beide partijen akkoord zijn daaromtrent. Maakt 
men toch gebruik van dergelijke formulieren is het verstandig om deze inhoudelijk te 
individualiseren.710 Doch er zal ook hier altijd een mondeling gesprek aan vooraf horen te 
gaan. Qua juridische bewijswaarde kan dergelijk formulier zowel in het voordeel, bij naleving 
van alle vorm- en geldigheidsvoorwaarden van het toestemmingsformulier (begin van bewijs) 
of nadeel van de arts uitdraaien.711  
 
Het valt ten spijt dat de wetgever niets wil doen aan deze problematiek. Het zou bijvoorbeeld 
deze formulieren inhoudelijk en vormelijk kunnen reguleren. De Federale Commissie 
Patiëntenrechten heeft alvast de koe bij de horens genomen en een aantal richtlijnen 
uitgewerkt.712  
Ondanks de onenigheid  van wel of niet-gegeven informatie, draait het discussiepunt veeleer 
of dergelijke niet-gegeven informatie wel verplicht was om te geven.713 In informed consent 
rechtszaken in de VS rondom off-label zal de arts vaak erkennen of tenminste niet betwisten 
bepaalde informatie niet te hebben doorgegeven. Wat er wel wordt aangevochten, is of het 
label als zodanig inhoudelijk hoort tot de informed consent.  
 

                                                           
705 NHG, NHG-Standpunt met betrekking tot het ‘off label’ voorschrijven van geneesmiddelen, Utrecht, juni 2005, 
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/standpunt_aanbevelingen_voor_het_off_label_voorsch
rijven_van_geneesmiddelen.pdf 
706 S. TACK en T. BALTHAZAR,” Patiëntenrechten. Informed consent in de zorgsector: recente evoluties”, CABG 2007,afl 5-6, 
32; Gent 9 februari 2012, T.Gez 2013-14, 26, noot I.VRANCKEN; W.DIJKHOFFZ, Het recht op informatie en geïnformeerde 
toestemming, T.Gez 2003-04, 174. 
707 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1992, 
238. 
708 Rb Bergen, 21 december 2005, T.Verz 2007, 242. 
709 NATIONALE RAAD VAN DE  ORDE DER ARTSEN “Advies over het formulier inzake voorgelichte toestemming, Tijdschrift 
Nationale Raad 1999, nr 85, 12. 
710 W.DIJKHOFFZ, “Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming”, T.Gez 2003-04,115. 
711 S. TACK en T. BALTHAZAR,” Patiëntenrechten. Informed consent in de zorgsector: recente evoluties”, CABG 2007,afl 5-6, 
32. 
712 Advies van 15 september 2006 van de Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” over 
therapiebeperkingsformulieren en toestemmingsformulieren, www.health.fgov..be/patient 
713 Bergen 27 september 2005, RGAR 2007, 14323. Hierin bevestigt de arts het risico niet te hebben meegedeeld. Hij meent 
dat dit niet zijn plicht was aangezien het om een zeldzaam risico ging. 
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Verder blijft de vraag of deze vlieger van bewijslastverlichting voor de patiënt ook opgaat 
indien hij een gebrek in zorgvuldigheid tijdens de behandeling dient aan te tonen. 

 

6.2.2.4.2  Nederland 
 

Een vordering tot schadevergoeding jegens een arts wordt meestal gebaseerd op aansprakelijkheid 
wegens het schenden van de zorgplicht, hetgeen een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) of een 
wanprestatie (art. 6:74 BW) inhoudt. Het uitgangspunt is gelet op art. 150 Wetboek Burgerlijke 
Rechtsvordering dat de patiënt, als eisende partij, de bewijslast en daarmee het bewijsrisico draagt 
van de door hem gestelde aansprakelijkheid wegens het schenden van een medische zorgplicht en 
het causale verband tussen zijn schade en deze schending. Net zoals in België geldt dus het klassiek 
systeem van bewijsrecht: Wie eist, die bewijst.714  
 

Verzwaarde stelplicht van de arts  
 

Het verschil tussen een medisch risico (complicatie) en een medische fout is voor een patiënt niet 
altijd eenvoudig te onderscheiden. Vaak weet hij enkel dat er iets is misgegaan, maar de vragen 
waarom het is misgegaan en het precieze verloop blijven vaak onbeantwoord. Dit alles maakt het 
zeer moeilijk voor de patiënt om de aansprakelijkheid van de arts aan te tonen. De Hoge Raad heeft 
sinds zijn uitspraak in 1987 met het arrest Timmer/Deutman 715 de bewijslast voor de patiënt verlicht 
door een uitvoerig gemotiveerd verweer met voldoende feitelijke gegevens te verwachten van de 
arts die aansprakelijk geacht wordt door de patiënt en dit zowel voor het aantonen van de fout als 
het causaal verband 716 zodat de eiser weet op welke punten hij zijn bewijslevering kan richten.717  
Hierdoor verkrijgt de patiënt meerdere aanknopingspunten voor bewijslevering en zorgt ervoor dat 
de arts niet met enkel een ontkenning van de beschuldigingen kan volstaan. Indien de arts aan deze 
verzwaarde motivering heeft voldaan, moet de patiënt het bewijs van fout nog steeds zelf leveren. 
 

Gevolgen niet voldoen aan verzwaarde stelplicht 
 

Kan de arts hieraan niet voldoen kunnen zich 2 situaties voordoen: 
1) de rechter kan de stelling van de patiënt als vaststaand aannemen (art 149 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering)718 In zekere zin is dit een verregaander gevolg dan de 
bewijsverschuiving zoals hieronder.719 

2) ofwel als bewijsvermoeden waartegen de arts tegenbewijs kan leveren, de arts draagt de 
bewijslast van zijn niet-tekortschietend handelen720 Indien zeer hoge eisen worden gesteld 
aan de stelplicht, nadert men de grens met omkering van de bewijslast. 
De bewijslast en het bewijsrisico blijven echter voor het overige op de patiënt rusten. 

 

                                                           
714 I. GIESEN, “Medische aansprakelijkheid in Nederland: een stand van zaken ten aanzien van de bewijslastverdeling’” in: 
W.R. KASTELEIN (red.), Medische aansprakelijkheid, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003, 12. 
715 HR 20 november 1987, NJ 1988, 500 (Timmer/Deutman); W. D. H. ASSER, Bewijslastverdeling, Deventer, Kluwer, 2004, 
115 e.v; M.J.J. DE RIDDER, “Kroniek rechtspraak civiel recht”, TvGR 2011, 8 
716 HR 15 juni 2007, NJ 2007, 335. 
717 KBS ADVOCATEN, Nieuwsbrief januari 2008 , 1, http://www.kbsadvocaten.nl/ 
718 tenzij uit de wet anders voortvloeit mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn beslissing teen grondslag leggen 
die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld. Feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door 
de wederpartij niet of onvoldoende zijn betwist moet de rechter als vaststaand aanschouwen; HR 13 januari 1995, NJ 
1997,175 ( Ziekenhuis De Heel/Korver). 
719 H.W.B. SCHWARTZENBERG, Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk, Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2008, 71-72; B.M 
PAIJMANS, “De verzwaarde stelplicht revisited”, Verkeersrecht, 2016; https://www.verkeersrecht.nl/vr-kort/de-verzwaarde-
stelplicht-revisited 
720 HR 18 februari 1994, NJ 1994, 368 (Schepers/De Bruijn); T. HARTLIEF, W.R. KASTELEIN ( ed), Medische 
aansprakelijkheid,actuele en toekomstige ontwikkelingen, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2009, 77 
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In hoeverre de arts verzwaard moet motiveren, is aan de beoordeling van de rechter overgelaten. 
Volgens de Hoge Raad is het criterium of een bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot 
aantekeningen zou hebben gemaakt, bepalend of aan de verzwaarde stelplicht is voldaan. Het 
voorleggen van allerhande verslagen en he medisch dossier kan hier een voorbeeld van zijn.721  
 

Informed Consent 
 

Een gebrekkig informed consent leidt tot niet-naleving van de zorgvuldigheidsnorm. De meeste 
procedures betreffen het onvoldoende of niet-meedelen van aan de behandeling verbonden risico’s. 
Ook in dit geval ligt het op de weg van de patiënt om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de arts 
niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan en ook in dit geval geldt de verzwaarde stelplicht van de 
arts.722 En blijft de bewijslast van de fout op de patiënt rusten. 
 
Sommige auteurs, waaronder VRANKEN, zijn het niet eens hiermee, net zoals GIESEN.723 Deze laatste 
argumenteert dat artikel 150 Wetboek Burgelijke Rechtsvordering: “De partij die zich beroept op 
rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of 
rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere 
verdeling van de bewijslast voortvloeit.” kan rechtvaardigen dat de bewijslast op de arts rust. De 
informed consent toestemming ziet hij als rechtvaardigingsgrond voor het ingrijpen van de arts 
alsook voor de bevrijding van zijn aansprakelijkheid. Indien er dus een procedure wordt gestart tegen 
de arts, dan is het op basis van artikel 150 Rv dan ook aan de arts om te bewijzen dat hij de patiënt 
voldoende heeft geïnformeerd. De vraag is of dit in Nederland geldig recht is. Waar de lagere 
rechtspraak ten dele dit standpunt lijkt in te nemen, doet de Hoge Raad dat vooralsnog niet.724  
 

6.2.2.4.3 VS 
 

Wie eist, die bewijst 
 

Vaak wordt er een deskundige ingeroepen om de rechter of de jury een leidraad aan te bieden of het 
handelen van de arts conform de standaard van zorg was. De expert maakt hiervoor gebruik van zijn 
zijn/haar eigen ervaring, recente beschikbare wetenschappelijke literatuur over het onderwerp en uit 
de bestaande richtlijnen ontwikkeld door beroepsorganisaties die actief zijn in het veld.725 Gezien de 
vaak ontbrekende noodzakelijke medische kennis zal men vaak het verslag van de expert volgen.726 

 

In De VS zijn het nog steeds de juryleden die de standard of care afleiden uit het door de rechter 
toegelaten bewijs. Uiteindelijk komt het in de VS dus aan de jury toe om te bepalen of de expert 
geloofwaardig is727, dit in tegenstelling tot België en Nederland waar de rechter de beslissing dient te 

                                                           
721 HR 15 juni 2007, NJ 2007, 335; R.W.M.Giard,” Aansprakelijkheid van artsen, juridische theorie en medische praktijk, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers 2005, 123; Rb. Zwolle-Leystad 20 december 2007, JA 2008,24. 
722 J. MEYST-MICHELS, Kroniek medische aansprakelijkheid, 
http://www.vbk.nl/media/92728/kroniekmedischeaansprakelijkheid.pdf 
723 I. GIESEN, “Medische aansprakelijkheid in Nederland: stand van zaken ten aanzien van de bewijslastverdeling”  in 
W.R.KASTELEIN, Medische Aansprakelijkheid, Den Haag, Sdu Uitgevers 2003, 14; P.C.J. DE TAVERNIER, “Over het bewijs van 
causaal verband met betrekking tot de geïnformeerde toestemming bij medische behandelingen”, MvV 2010, 139-146 
724  Zie noot 215 in I. GIESEN, “Medische aansprakelijkheid in Nederland: stand van zaken ten aanzien van de 
bewijslasstverdeling” in W.R. KASTELEIN, Medische Aansprakelijkheid, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003, 36 ; HR 29 september 
2006, JOL 2006, 572 met conclusie van A.G. SPIER. 
 

 
 

725 O. GUILLOD, “Clinical guidelines and professional liability : A short comment from the legal side”, ORL 2010, 134. 
 

726 Robinson v. Wirts, Pa. 1956, 387, 297. : “a lay jury would presumably lack the necessary knowledge and experience to 
render a just and proper decision, they must be guided by the opinions of witnesses having special or expert qualifications”. 
 

727 M. O’CONNOR, “The Physician-Patient Relationship & The Professional Standard of Care : Reevaluating Medical 
Negligence Principles to Achieve the Goals of Tort Reform”, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal 2010, 46, 129. 

http://www.vbk.nl/media/92728/kroniekmedischeaansprakelijkheid.pdf
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nemen zonder jury.728 Enkel een deskundige die welbepaalde vakkennis, ervaring en opleiding heeft 
in het medisch vakgebied, waarin de discussie zich voordoet, kan in de VS  een getuigenis afleggen 
betreffende de standaard van zorg.729 Vraag is wel in hoeverre de expert effectief onafhankelijk 
oordeelt. Gezien deze vaak zelf arts zijn, gaan ze “een broeder” niet zomaar aan de schandpaal 
nagelen en zullen patiënten vaak een lange zoektocht moeten afleggen om een partijdeskundige te 
zoeken die effectief neutraal optreedt.  Volgens GIARD is er uit praktische, inhoudelijke en ethische 
overwegingen veel voor te zeggen om in medische zaken bij de uiteindelijke beslissing geen 
partijdeskundigen maar uitsluitend rechtbankdeskundigen te raadplegen.730 Vaak zal iedere partij 
een deskundige onder de arm nemen, wat vak uitmondt in een battle of the experts.731 Gezien het de 
jury is die beslist of de standard of care al dan niet geschonden is, kan de vraag gesteld worden of 
een jury wel geschikt is om over deze complexe materie vb. afwegen van conflicterende richtlijnen te 
beslissen. Een goede acteur als expert kan de jury goed bespelen en ook hier geldt wie eist, die 
bewijst.732   
 

Res Ipsa Loquitur 
 

 Enige versoepeling in het bewijsrecht wordt hier wel aan de dag gelegd door res ipsa loquitur-
doctrine: letterlijk vertaald “de dingen spreken voor zich”.733 Bij bepaalde uitkomsten is het resultaat 
zo abnormaal dat hieruit de fout voortvloeit. Deze theorie beoogt een oplossing te zoeken voor de 
vaak zware bewijslast lastens de patiënt. Het causaal verband staat is bewezen indien fout en schade 
vaststaan en normalerwijs te verwachten is dat de bepaalde fout tot een zeker schadegebeuren 
aanleiding geeft.734 M.a.w. er is geen direct bewijs van causaal verband doch het ligt voor de hand 
dat de opgelopen schade tot stand is gekomen door de medische fout van de arts. De arts moet dan 
maar bewijzen dat de schade niet is ontstaan door onzorgvuldig handelen, aldus een omkering van 
de bewijslast. 
 

                                                           
728 Indien de zaak voor het Hof van Assisen wordt gebracht, komt het in België ook bij uitzondering de jury toe deze 
beslissing te nemen. 
729 P. HIRSCH, “The medical expert witness : legal and ethical issues”, Clinics in Dermatology 2010, 28, 240.  Sinds de wet van 
10 april 2014 voorziet men in België in de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen. De opname in 
het register geldt slechts voor 6 jaar. De voorwaarden tot opname bestaan voornamelijk uit kwaliteitsvereisten inzake 
opleiding en ervaring. 
730 R.W.M. GIARD, Aansprakelijkheid van artsen : juridische theorie en medische praktijk , doctoraatsthesis Universiteit 
Leiden, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005, 183. 
731 J.S. BADGLEY: Using medical literature on direct examination to win the “battle of the experts.” Florida Bar 2003, 39–42; 
A.J. ROSOFF, “The Role of Clinical Practice Guidelines in Health Care Reform”, Health Matrix 1995, 5, 386 . 
732 Landers v. Georgia Baptist Medical Center, 333 SE.2d 884 (Ga App 1985) waar de rechter overwoog dat de geneeskunde 
nu eenmaal een niet-exacte wetenschap is en dat derhalve het feit dat een behandeling ongunstig verliep nog niet het 
vermoeden wettigt dat de arts niet als een redelijk bekwaam geneesheer heeft gedragen. Vgl. ook Valcin v. Public Health 
Trust of Dade County, 473 So.2d 1297 (Fla App 3 Dist. 1984) en Culver v. Ochsner Foundation Hosp., 474 So.2d 984 (La App 
5 Cir. 1985) - catheter breekt af: res ipsa-regel is niet van toepassing. 
733 Bauer v. Otis, 284 P.2d 133. Deze leer is in sommige staten verboden of beperkt. 
734 M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, een methodologische en 
positief- rechtelijke analyse,  Brussel, Elsevier-Sequoia, 1972, 136:  res ipas loquitur kan zelfs worden toegepast in situatis 
waarin de fout niet zeker vaststaat maar het voor de hand ligt dat de schade noodzakelijkerwijze het gevolg moet zijn van 
de medische fout. 
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Vooraleer er sprake is van een fout moet er in deze theorie aan 3 voorwaarden 735 voldaan zijn:  
Het schadegeval moet van dien aard zijn dat het bij afwezigheid van nalatigheid zich niet voordoet. 
Daarbij moet de schade veroorzaakt zijn door de verweerder of een voorwerp of persoon dat onder 
het feitelijk gezag/verantwoordelijkheid staat van de arts/verweerder en dit binnen de plicht die de 
arts had t.o.v. de patiënt. Tenslotte mag het slachtoffer zelf geen vrijwillige actie of bijdrage hebben 
geleverd.736 In principe wordt dus uit een feit een ander feit afgeleid en daaraan wordt dan de 
kwalificatie van onzorgvuldigheid verbonden.737 De aansprakelijkheid ligt dus vervat in de 
onzorgvuldigheid, waarbij tegenbewijs mogelijk is. De patiënt dient overigens wel nog te bewijzen 
dat er een zorgplicht bestond.738 Alsook zal hij/zij nog steeds de schade moeten bewijzen en de 
toepassingsvoorwaarden voor de „res ipsa loquitur‟ doctrine. Wanneer de verwerende arts dan ook 
nog eens voldoende twijfel kan zaaien omtrent dit bewijs, zal de eisende partij moeten terugvallen 
op de normale situatie en het bewijs leveren van alles (fout, schade en oorzakelijk verband). 
 

De „res ipsa loquitur‟ is ook te onderscheiden van gewone feitelijke vermoedens. Het lijkt een 
bijzondere vorm ervan te zijn, een sterkere vorm, gefocust op het aansprakelijkheidsrecht. Via deze 
doctrine kan een handeling of een nalaten de kwalificatie onzorgvuldig krijgen en in causaal verband 
worden gebracht met de bewezen schade. Ook staat het de rechter vrij om de fout aan te nemen 
want de schade had zich anders niet voorgedaan wanneer de arts zorgvuldig had gehandeld.  
Bij een gewoon feitelijk vermoeden gaat het echter maar om het vaststellen van één element in de 
keten schade – fout – causaal verband.739 Een feitelijk vermoeden kan niet de gehele redenering 
verantwoorden. 
 
Deze leer zal niet van toepassing zijn bij experimentele therapie. Bijwerkingen en risico’s zijn hier niet 
altijd gekend zodoende zal het tussen artsen onderling ook niet algemeen geweten zijn dat een 
bepaald medicijn dergelijke schade kan veroorzaken.740 De praktische betekenis en de toepassing 
lijken dus beperkt in dit opzicht. 741 
   

6.2.3 Schade 
 

Bij off-label bestaat er vaak geen wetenschappelijk gegarandeerde werkzaamheid, ook de veiligheid 
ervan is soms koffiedik kijken. De kans dat schade optreedt, is dus vrij groot.  In de literatuur wordt 
schade omschreven als het verschil tussen het moment onmiddellijk na schadelijke gebeurtenis 
(actuele toestand) en de hypothese indien er op dat moment geen fout was geweest.742  
 

De Nederlandse Hoge Raad aanziet een inwendige biochemische ontregeling ook als een lichamelijk 
letsel.743 Vandaar dat men lichamelijk schade zou kunnen omschrijven als “elk uitwendig of inwendig 
letsel, hoe licht ook, dat van buiten uit, door een mechanisch of chemisch op de lichaamsgesteltenis 

                                                           
735 The Restatement (Second) of Torts, § 328D; Haas v. United States, 492 F. Supp. 755, 761 (Mass. 1980) ;Res ipsa loquitur is 
often confused with prima facie  ("at first sight"), the common law doctrine that a party must show some minimum amount 
of evidence before a trial is worthwhile.The difference between the two is that prima facie is a term meaning there is 
enough evidence for there to be a case to answer (. Res ipsa loquitur means that because the facts are so obvious, a party 
need not explain any more. For example: "There is a prima facie case that the defendant is liable. They controlled the 
pump. The pump was left on and flooded the plaintiff's house. The plaintiff was away and had left the house in the control 
of the defendant (Res ipsa loquitur). 
736 R.G. THORNTON, “The limited use of inferred negligence in medical cases”, Proc (Bayl Univ Med Cent). 2002, 228-230. 
737 D.B. DOBBS, R.E. KEETON, D.G. OWEN, Prosser & Keeton  on Torts, 5th ed, St.Paul, West Group, 1984, 247. 
738 D.B. DOBBS, R.E. KEETON, D.G. OWEN, Prosser & Keeton  on Torts, 5th ed, St.Paul, West Group,1984, 255. 
739I. GIESEN, “Res ipsa loquitur, een bijzonder vermoeden in het aansprakelijkheidsrecht”, WPNR 1997, 245. 
740 J. TER HEERDT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van medische experimenten met mensen, 
onuitg. doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen departement Rechten, Antwerpen , 1999, 575-577. 
741 Zie voetnoot 734 
742 E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, 33.  
743 Hoge Raad 1 maart 1983, TvGR 1985, 37: ontberen van voor de gezondheid noodzakelijke geneesmiddelen als lichamelijk 
letsel kan worden gekwalificeerd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plaintiff
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1276519/
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inwerkende oorzaak, aan het menselijk lichaam word toegebracht”.744 Zowel de middellijke als 
onrechtstreekse schade moet vergoed worden bij een oorzakelijk verband met de fout.745  
Indirecte schade bij off-label kan zich voordien als er geen onmiddellijke schadelijke bijwerkingen zijn 
van het off-label gebruik doch er is schade wegens het feit dat de off-label niet werkzaam is en geen  
efficiënt vergund alternatief werd aangewend. Hierdoor is genezing niet mogelijk of verergert zijn 
medische toestand.746   
 

6.2.3.1 Verlies van kans 

 

Ik heb gekozen om de theorie van verlies van kans747, ontwikkeld in België met een 
toepassingsgebied ook buiten de medische aansprakelijkheid, te behandelen onder het onderdeel 
van schade omdat het een instrument is voor schadevaststelling. Door het toepassen van deze 
theorie krijgt men 2 soorten schade nl. het verlies van kans om de werkelijke opgetreden schade te 
vermijden en de werkelijke schade. Doch het zou evenzeer passend behandeld kunnen worden 
onder punt 6.2.4.1 (Bewijslast causaliteit) gezien deze leer toepassing vindt bij onzekerheid in 
causaliteit. Deze leer krijgt trouwens meer en meer aanhang in België.748  

 

6.2.3.1.1 Verlies van en genezings-/overlevingskans 
 

Stel er wordt een off-label medicament voorgeschreven met betrekking tot bepaalde klachten van 
een patiënt. Hierna verergeren de klachten en de patiënt eist schadevergoeding. Het causale verband 
tussen de verergerde klachten en het off-label karakter zal door de patiënt dienen te worden 
aangetoond nadat is vastgesteld dat de arts onzorgvuldig heeft gehandeld (indien er geen fout kan 
worden vastgesteld, doet de vraag naar schadevergoeding niet ter zake). Echter, het is tevens 
mogelijk dat ook bij een vergund alternatief de klachten zouden zijn verergerd. De vraag rijst dus of 
het verergeren van klachten in de natuurlijke lijn der verwachtingen lag of deze integendeel werden 
versneld door de experimentele therapie. Bijgevolg kan het causaal verband niet altijd onomstotelijk 
worden vastgesteld. Ook een foutloze medische behandeling kan schade veroorzaken, het kan dus 
moeilijk zijn om te bewijzen dat de schade oorzaak vindt door een fout van de arts. De theorie van 
verlies van een kans biedt nu uitkomst. Op grond van de theorie zal de patiënt het causaal verband 
dienen aan te tonen tussen de fout (gebrekkig informed consent of onzorvuldigheid m.b.t. off-label) 
en de hierdoor verloren kans op een beter werkend on-label voorschrift ten behoeve van zijn 
klachten. Dit bewijs is makkelijker te leveren, met als gevolg dat de patiënt in ieder geval een deel 
van zijn schade vergoed zal zien. 
 
Wanneer de aantasting van de goede gezondheidstoestand als schade wordt aanzien, is ook het 
verlies van een genezings- of overlevingskans een vergoeding gerechtigd.749  

                                                           
744 Cass 18 februari 1987, Arr.Cass 1986-87, 803. 
745 E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissen- recht (1985-1992)”, R.W. 1992-93, 1209-1237 en 1249-1265 
746 P.M. ROSOFF en D. LAMBELET COLEMAN, “The case for legal regulation of physician off-label prescribing”, Notre Dame L 
Rev 2011, vol 86.2, 653. 
747 Deze theorie is verwant aan de proportionele aansprakelijkheid. Waar het bij proportionele aansprakelijkheid gaat om 
causaliteitsonzekerheid omdat mogelijk sprake is van meerdere oorzaken van de schade en onbekend is welke oorzaak tot 
de schade heeft geleid, gaat het bij de benadering van de verloren kans erom dat niet bekend is of de betreffende 
tekortkoming tot schade heeft geleid en dat onduidelijk is of de schade zonder de tekortkoming niet ook was ingetreden. 
748 Luik 9 september 2010, JLMB 2012, 1076, noot  G. GENICOT; T. VANSWEEVELT en S.TACK,” Het recht op 
gezondheidstoestandsinformatie en geïnformeerde toestemming “ in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds), Handboek 
Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 340. Er is discussie  of het onder de causaalverbandvereiste of 
het schadevereiste kan ressorteren. Het Franse Hof van Cassatie is de laaste mening toegedaan:  Cass. fr 17 november 
1982, Dalloz 1984, 305 met noot van A. DORSNER-DOLIVET. 
749 B. DUBUISSON, “La théorie de la perte d’une chance en question : le droit contre l’aléa?“, JT 2007, 492. 
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Door het arrest van het Hof van Cassatie van 19 januari 1984 750 werd het leerstuk inzake het verlies 
van genezings- of overlevingskansen definitief in het Belgische recht neergeschreven. Aan de arts 
werd niet het overlijden of de niet-genezing van de patiënt verweten, echter wel het verlies van de 
kansen van de patiënt op overleving of genezing. Ook cassatiearrest van 5 juni 2008 751(Prizak-arrest) 
bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter vergoeding kan toekennen voor het verlies van een kans op het 
verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van een kans te 
wijten is aan een fout.  

 

In hetzelfde arrest van 2008 heeft het Hof ook duidelijk gemaakt dat ook in de situaties waarin de 
uiteindelijke schade zich effectief heeft gerealiseerd, er toepassing van het leerstuk kan worden 
gemaakt.752  Een aantal Franse auteurs zijn een andere mening toegedaan bij verlies van genezings- 
of overlevingskans waarbij de lichamelijke schade reeds is geleden of de dood is ingetreden. De 
uiteindelijke schade heeft zich gerealiseerd en de uitkomst is dus bekend, bijgevolg zou volgens deze 
auteurs het leerstuk niet van toepassing zijn.753 Verscheidene Belgische auteurs hebben dit beweerde 
onderscheid afgewezen omdat het juridisch denkbeeldig is.754 Het onzekere causaal verband tussen 
de fout en de uiteindelijke schade blijft aanwezig, want het is telkens onzeker of de situatie zich 
eveneens zou hebben voorgedaan bij afwezigheid van de fout.755 Het enige verschil is dat de 
definitieve schade bij medische schadegevallen zichtbaarder is dan bij de traditionele 
toepassingsgevallen.756 
 

6.2.3.1.2 Expliciete voorwaarden door het Hof van Cassatie 
 

Deze kans moet ernstig of reëel zijn.  
 

De rechtspraak zal onderzoeken of de kans zich naar alle waarschijnlijkheid, zonder de fout, zich ook 
zou hebben voorgedaan.757 Dit houdt in dat het bestaan van de kans op het ogenblik van de fout met 
voldoende zekerheid moet worden aangetoond.758  Er moet dus sprake zijn van een concrete 
mogelijkheid (maar niet de zekerheid) voor de patiënt om het nadeel vermeden te kunnen 
hebben.759  
 

                                                           
750 Cass. 19 januari 1984, RGAR. 1986, 11084 met noot T. VANSWEEVELT. 
751 Cass. 5 juni 2008, NJW 2009, 31;  S. LIERMAN,” Het verlies van genezings- en overlevingskansen blijft vergoedbaar”( noot 
onder Cass 5 juni 2008), T.Gez 2008-09, 214; Er zijn ook andere arresten geweest in het verleden die de verlies van kans 
theorie op medisch vlak verworpen hebben 
752 I. BOONE, “Vergoeding voor verlies van een genezings- of overlevingskans niet langer onzeker” (noot onder Cass. 5 juni 
2008), NjW 2009, 33. 
753 R. SAVATIER, “Une faute peut-elle engendrer la responsabilité d’un dommage sans l’avoir causé?“, Dall. 1970, Chron., 
123; J. PENNEAU, La responsabilité médicale, Parijs, Sirey, 1977, 119; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité, 
Parijs, Dalloz, 1996, 185-190 en 251-252; G. VINEY en P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 
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Indien het vaststaat dat de patiënt indien hij wel voldoende geïnformeerd was, dezelfde 
toestemming zou hebben gegeven dan biedt de theorie van verlies van kans geen uitweg.760 Het 
criterium om te beoordelen of een kans al dan niet reëel is, is of de patiënt, volgens de normale gang 
van zaken, redelijke verwachtingen mocht hebben dat de kans zich zou realiseren.761 Als 
aangenomen wordt dat vergoeding van een reële verloren kans mogelijk is, moet het principe van 
integrale schadevergoeding van verloren kans ertoe leiden dat elke verloren kans, hoe gering ook, 
voor vergoeding in aanmerking komt. 
 
Sommige rechtsgeleerden spreken van een ernstige kans in de plaats van een reële kans. Vergoeding 
is hierbij slechts mogelijk indien de kans “groot genoeg “was. Om de kans als ernstig te kunnen 
categoriseren, baseert men zich meestal op statistieken en literatuur die toelaten om met een 
wetenschappelijke waarschijnlijkheid uit te maken of de overleving (of genezing) naar alle 
redelijkheid kon worden verwacht.762 Vooraleer schadeloosstelling aan de orde is, zal een vrij hoog 
percentage kansen op succes als vereiste gelden.763 Indien de gezondheidstoestand van de patiënt 
onmogelijk toeliet dat hij zou genezen, kan er bijgevolg geen sprake zijn van een verlies van een kans 
in deze visie.764. Het toepassen van ernstige kans komt neer op het gegeven dat niet elke reële kans 
voor vergoeding in aanmerking komt. Hierdoor komt een van de beginselen van het 
aansprakelijkheidsrecht op losse schroeven te staan nl. van zodra er zekerheid is over het bestaan 
van schade, moet deze vergoed worden. Schadezekerheid betekent niet dat de schade een bepaald 
niveau moet bereiken. Dit beginsel moet volgens de heersende rechtspraak en rechtsleer gevolgd 
worden waardoor ook een kleine kans voor vergoeding in aanmerking kan komen.765 De ernst van de 
kans is dus geen voorwaarde om over te gaan tot toekenning van schadevergoeding, maar het heeft 
uiteraard wel een invloed op de begroting ervan.766  

 

Gezien in het strafrecht 100% zekerheid moet bestaan rondom het causaal verband zal deze theorie 
dan ook niet in het strafrecht toegepast kunnen worden. 
 

Er mag slechts sprake zijn van een kans en niet van een zekerheid 
 

Alsook wanneer de patiënt de schade niet zou hebben kunnen lijden of m.a.w. indien vaststaat dat 
de toestand van de patiënt gunstiger zou zijn, zonder de fout van de arts dan kan er ook geen sprake 
zijn van het verlies van een kans.767 Een ernstige kans zal ertoe leiden dat aan de voorwaarde van 
gerechtelijke zekerheid voldaan is m.n. het oorzakelijk verband tussen fout en schade is bewezen 
geacht door de rechter. In dergelijke situatie is het als patiënt verstandiger vergoeding te eisen voor 
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de daadwerkelijk ingetreden schade en het pad van theorie van kans te verlaten.768 Als er 
bijvoorbeeld een zekerheid is van 95% dat de schade zonder de fout van de arts zich niet had 
voorgedaan, kan men beter opteren om de integrale schadevergoeding te vorderen.   
Zo heeft rechtbank van eerste aanleg te Ieper op 7 april 2007 769 uitspraak gedaan over de 
onzorgvuldigheid van een arts waardoor het statistisch heel waarschijnlijk was dat de patiënt 
hierdoor was overleden. Bijgevolg werd het causaal verband aangenomen door de rechter. Dit gaf 
aanleiding tot vergoeden van de werkelijk ingetreden schade, in casu het overlijden en niet het 
verlies van een overlevingskans omdat een passende behandeling alle kansen van overleven inhield 
voor de patiënt. Niet de verloren kans diende vergoed te worden , maar wel  de werkelijk ingetreden 
schade. 
 
Ook indien de ziekte van de patiënt reeds zo ver gevorderd is dat geen kans op genezing of 
overleving meer aan de orde is, kan er geen schadeloosstelling meer worden bevolen via verlies van 
kans. Ook zonder de fout zou het resultaat bv overlijden hetzelfde zijn geweest.770 Het verlies van een 
aantal extra maanden hier op aarde, wordt niet vergoed. Dit houdt in dat de patiënt ook zonder de 
fout reeds blootgesteld was aan het risico om de schade op te lopen die zich uiteindelijk heeft 
voorgedaan.771  Er moet dus een causaliteit bestaan tussen de fout en de verloren kans.772 De kans op 
een gunstige uitkomst moet dus met een grote mate van waarschijnlijkheid door de fout verloren zijn 
gegaan.773  

Gezien reeds eerder in dit proefschrift werd vastgesteld dat een arts, die zich onthoudt van een 
experimentele therapie,h geen fout kan verweten worden: Een arts kan niet verplicht worden deze 
toe te passen. In deze situatie is er van verlies van kans dus ook geen sprake.774 Doch hoe zit het met 
een arts die een dergelijke therapie voorstelt en de toestemming van de patiënt reeds heeft 
gekregen maar achteraf toch weigert deze uit te voeren? Een arts kan volgens TER HEERDT geen 
beroep doen op berouwrecht. In principe pleegt hij dus contractbreuk, welke om schadevergoeding 
vraagt.775 Een uitzondering hierop kan enkel gerechtvaardigd worden door motieven dat het wel 
laten doorgaan het welzijn van de patiënt in gedrang zou komen of dat recente wetenschappelijke 
literatuur een aantal ernstige complicaties aan het licht heeft gebracht. 

 

De kansschade moet definitief vaststaan 
 

Een noodzakelijke voorwaarde om tot vergoeding te komen is dat er zekerheid moet zijn omtrent de 
opgelopen verlies-van-kans schade. Na het verlies van een kans weet immers niemand met zekerheid 
of de kans tot genezing zich effectief zou hebben gerealiseerd.776 De mogelijkheid tot het bekomen 
van een voordeel of het vermijden van een nadeel moet definitief verloren zijn. Als dit niet het geval 
is, zou het om hypothetische schade gaan welke niet vergoedbaar is. Dit betekent niet dat de 
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uitkomst van de kans gekend dient te zijn.777 Het moet echter onmogelijk zijn om na het verlies van 
kans het opgelopen nadeel te vermijden, wat moeilijk te bewijzen valt.778  
 
Of dit ook wil zeggen dat de definitieve schade zich reeds moet hebben voorgedaan wanneer het 
gaat om het verlies van genezings- of overlevingskansen is onduidelijk. In Frankrijk verschillen de 
meningen hierrond sterk. Volgens BORÉ moet de definitieve schade zich hebben gemanifesteerd 
alvorens het kansverlies voor vergoeding in aanmerking komt.779. Hij is van mening dat het 
kansverlies onzeker is zolang er onzekerheid bestaat over de uiteindelijke afloop. CHABAS echter 
volhardt in de mening dat indien de verloren kans als een aparte vorm van schade wordt beschouwd, 
dat er dan niet vereist kan worden dat de definitieve schade zich moet hebben voorgedaan.780  
 

Aanwezigheid causaal verband  
 

Het causale verband met de eigenlijke, definitieve schade wordt achterwege gelaten en er wordt een 
gedachtesprong gemaakt van deze schade naar de kansschade waarmee nu het causale verband 
dient te worden aangetoond.781 Indien het causaal verband tussen fout en werkelijk ingetreden 
schade vaststaat, kan echter geen beroep meer worden gedaan op verlies van kans en zal men de 
werkelijk geleden schade moeten vorderen.782 

 

De fout moet met een grote mate van waarschijnlijkheid juridisch aan de grondslag liggen van het 
verdwijnen van de kans.783  
 
De vergoeding van de kansschade moet gevorderd worden  
 

De rechter mag niet ambtshalve een vergoeding toekennen voor verlies van kans. De patiënt moet 
deze vergoeding expliciet vorderen voor de rechter.784  
 

6.2.3.1.3 Vergoeding 
 

Omvang van de verloren kans  
 

Ondanks de soevereiniteit van de rechter zal hij bij verlies van kans de arts nooit kunnen veroordelen 
tot de volledige absolute schade door niet-genezing of overlijden.785 De rechter zal de absolute 
schade, uiteindelijke lichamelijke schade, verminderen met de relatieve schade m.n. de kans op 
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genezing of overleving.786 Zowel de schade door niet-genezing/overlijden als de waarde van de 
verloren kans zal moeten worden berekend.  
 

In eerste instantie wordt de waarde van het verwachte voordeel of het geleden nadeel begroot. Deze 
schade zal meestal niet exact kunnen worden vastgesteld, waardoor de rechter zich vaak  
genoodzaakt ziet om deze naar billijkheid te schatten.787 Hierbij kan de rechter mogelijks rekening 
houden met de leeftijd van de patiënt, alternatieven aangewend, of met het feit dat indien de 
patiënt gehospitaliseerd is, men nog sneller tot een operatie kon overgaan en dus de kans op 
welslagen van de operatie nog groter was geweest dan bij niet-hospitalisatie.788 In tweede instantie 
wordt nagegaan hoe waarschijnlijk het was dat het voordeel zich zonder de fout had voorgedaan of 
het nadeel zich zonder de fout niet had voorgedaan m.n. kanspercentage. Voor de berekening van de 
kans, grijpt men vaak terug naar literatuur en statistieken. Met een beroep op statistieken moet 
echter voorzichtig mee worden omgegaan, deze geven slechts gemiddelden weer. Ieder mens heeft 
een andere unieke medische context. Zo zal een jong iemand een hogere genezingskans hebben dan 
een ouder persoon. Wetenschappelijke statistieken of een deskundigenrapport kunnen dus een 
leidraad bieden, maar de rechter dient rekening te houden met alle omstandigheden in concreto.789  
 
Bij de begroting van de vergoeding zal de grootheid/ernst van de kans wel een belangrijke rol spelen. 
Hoe kleiner de kans, hoe lager de schadevergoeding.790 Zo heeft een kankerpatiënt in een 
vergevorderd stadium minder kans op genezing, dan een kankerpatiënt bij wie de kanker zeer vroeg 
ontdekt is. De feitelijke elementen dienen dus ook mee in rekening te worden gebracht. Gezien het 
feit dat de rechter met al deze omstandigheden rekening moet houden, hangt de begroting van de 
verloren kans af van de appreciatie van de rechter.  
 
De economische waarde van een kans wordt in principe berekend door het percentage dat 
overeenstemt met de waarschijnlijkheid dat de kans zich zou hebben voorgedaan te 
vermenigvuldigen met de objectieve waarde van het verwachte voordeel (indien de kans zich dus 
had voorgedaan).791 De rechter moet enerzijds nagaan wat de waarde is van de voordelen die de 
benadeelde mocht verwachten indien de kans zich had verwezenlijkt en hij moet anderzijds ook de 
waarschijnlijkheidsgraad nagaan die overeenstemt met de kans op een goede uitkomst. 
 

Begroting van de schadevergoeding Ex Aequo Et Bono  
 

In theorie is een exacte wiskundige begroting van de schadevergoeding mogelijk. Hiervoor moet de 
werkelijk ingetreden schade dan ook exact bekend zijn. De rechter kent dan namelijk 
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schadevergoeding toe ten belope van het percentage van de verloren kans op de werkelijk 
ingetreden schade. Dit komt echter zeer weinig voor in de medische rechtspraak.792  

 

Meestal wordt er teruggegrepen naar een schadevergoeding ex aequo et bono. Op deze manier 
wordt een concrete berekening van de waarde van de verloren kans vermeden.793 Rechtbanken gaan 
over tot deze evaluatie naar billijkheid omdat het niet mogelijk is op precieze wijze het kansverlies te 
bepalen.794 In het merendeel van de gevallen zal echter geen percentage van de verloren kans 
worden weergegeven. Hoewel dit niet noodzakelijk is, aangezien de schadevergoeding niet langer 
bestaat uit een percentage van de werkelijk ingetreden schade, is het met het oog op de 
transparantie toch aangeraden duidelijk weer te geven hoe groot de kans is.  
 
Deze techniek mag echter slechts subsidiair worden aangewend. De voorrang blijft uitgaan naar een 
precieze berekening van de schade. Volgens Cassatie is de rechter verplicht om de reden aan te 
geven waarom de door de getroffenen voorgestelde berekeningswijze niet kan worden 
aangenomen.795  
 

6.2.3.1.4 Grondslag voor proportionele aansprakelijkheid ? 
 

Nederland 
 

Volgens onze Belgische rechtspraak komt de schadevergoeding voor de verloren kans neer op 
schadevergoeding van een deel van de werkelijk ingetreden schade.796 In se dragen zowel de arts als 
de patiënt een deel van de schade in functie van de waarschijnlijkheid van causaliteit tussen de fout 
van de arts en de schade van de patiënt. Deze wijze van begroting heeft ertoe geleid dat veel 
rechtsgeleerden, voornamelijk in Nederland, het leerstuk van het verlies van een kans beschouwen 
als een grondslag voor de proportionele aansprakelijkheid. In tegenstelling tot het Belgische Hof van 
Cassatie heeft de Hoge Raad nog geen duidelijke toepassingsvoorwaarden vooropgesteld. Zij zien de 
theorie van verlies van kans als een toepassing van gedeelde aansprakelijkheid.797  
 

De rechter heeft naar Nederlands recht de bevoegdheid minder toe te kennen dan hetgeen 
gevorderd wordt als hij van oordeel is dat op basis van dezelfde feitelijke grondslag een lagere 
schadeveroeding aangewezen is.798 Gezien de feitelijke grondslag van een vordering tot 
schadevergoeding voor definitieve schade en schadevergoeding voor het verlies van de kans veelal 
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tweede gedeelte, Deventer, Kluwer, 2009 ,66-67; C. KLAASEN, Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, 
Deventer, Kluwer, 2007,  68-78; D. ZIVKOVIC, “Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een wenselijk en 
toelaatbaar alternatief voor ‘alles of niets’?” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENJES en T.B.D. VAN DER WAL (eds), Causaliteit. 
Top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief, Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, 37.  
798 HR 11 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0859, concl. F. LANGEMEIJER; C. KLAASEN, Monografieën BW. 
Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 22.   
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hetzelfde zal zijn, is het de rechter toegestaan ambtshalve over te gaan tot het toekennen van 
schadevergoeding voor de verloren kans. Dit is enkel toegestaan indien de feiten die door de partijen 
worden ingeroepen dit toelaten, de partijen toekenning van schadevergoeding op grond van het 
verlies van een kans niet uitdrukkelijk hebben uitgesloten en het recht op tegenspraak gerespecteerd 
wordt.799  
 

Verschillende oplossingen voor het probleem van causale onzekerheid vallen onder het begrip 
proportionele benadering.800 Is de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis wel effectief de 
oorzaak van de uiteindelijk schade? Heeft de onrechtmatige gedraging wel effectief schade 
veroorzaakt die voor vergoeding in aanmerking komt?  Twee verschillende invalshoeken die 
hetzelfde juridisch causaliteitsprobleem benadrukken.801 In het eerste geval zal de leer van verlies 
van kans een oplossing kunnen betekenen, de nadruk ligt hier op het causaal verband tussen de fout 
en verlies van kans. Terwijl in het tweede geval de proportionaliteitsoplossing ligt in de theorie van 
toerekening naar veroorzakingswaarschijnlijkheid van de schade.802  Het onderscheid is vooral een 
kwestie van juridische techniek is. Dat komt erop neer dat onderscheid gemaakt moet worden tussen 
proportionaliteit in de fase van het vaststellen van het causaal verband (de vestigingsfase) en 
proportionaliteit in de fase van het beoordelen van de schade (omvangsfase). Bij het leerstuk van de 
kansschade is terughoudendheid niet geboden volgens de Hoge Raad i.t.t. proportionele 
aansprakelijkheid.803 Het verschil zit volgens de Hoge Raad in het feit dat bij kansschade het causaal 
verband is vastgesteld volgens de gewone bewijsregels, zonder in dat verband een proportionele 
benadering te hanteren. De situatie dat iemand aansprakelijk wordt gehouden voor schade die niet het 
gevolg is van de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis, zoals bij de proportionele aansprakelijkheid 
komt hier niet voor. Dat het verlies van de kans op een beter resultaat volledig het gevolg van het 
handelen door de aansprakelijke persoon staat vast. Alleen dient die kans nog te worden geschat.804  
 

De betekenis van het leerstuk van verlies van een kans was in Nederland lange tijd redelijk 
beperkt.805 Binnen het medische aansprakelijkheidsrecht is de theorie zich met name de laatste 
vijftien jaar aan het ontwikkelen. De Hoge Raad heeft de theorie op dit punt pas erkend in 2016 
alhoewel deze wel al terug te vinden was in de lagere rechtspraak.806 Eén van de bekendste arresten 

                                                           
799 C. KLAASEN, Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 23. 
800 D. ZIVKOVIC, “Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een wenselijk en toelaatbaar alternatief voor 
‘alles of niets’?” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up 
in Nederlands en trasnationaal perspectief, Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, 2010, 35. Proportionele aansprakelijkheid en de 
leer van het verlies van een kans zijn beide proportionele benaderingen 
801 C. VAN DIJK, “De proportionele benadering bij medische aansprakelijkheid” in T. HARTLIEF en W.R. KASTELEIN (eds), 
Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, 99. 
802 D. ZIVKOVIC, “Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een wenselijk en toelaatbaar alternatief voor 
‘alles of niets’?” in R.M.A. VAN DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Top- down en bottom- up 
in Nederlands en trasnationaal perspectief, Apeldoorn- Antwerpen, Maklu, 2010, 37. 
803 Het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid is alleen aan de orde wanneer niet sprake is van een zeer kleine 
kans dat de fout de schade heeft veroorzaakt (in dat geval wordt de vordering afgewezen en krijgt eiser dus nul op het 
rekest) en evenmin van een zeer grote kans, omdat in dat geval de vordering volledig wordt toegewezen. Men werkt hier 
dus met boven- en ondergrens.Bij het vaststellen van het causaal verband tussen fout en uiteindelijke schade werkt men 
met het normatieve toets deze van normaal zorvuldig arts in dezelfde omstandigheden. Terwijl bij kansschade men de 
feitelijke toets hanteert m.n. voor het vaststellen van het verband tussen de fout en de verloren kans op een beter 
behandelingsresultaat. 
Of er vervolgens sprake is van vergoedbare schade (een voldoende reële kans) wel weer afhankelijk zijn van normatieve 
elementen. Waarbij een kleine kans voldoende zou zijn. 
804 HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX8349; HR 21 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7491. 
805 A.J. AKKERMANS, Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar 
wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing van aansprakelijkheid naar rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid (diss. 
Tilburg), Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 113. 
806 I. BOONE, “Het verlies van een kans bij onzeker causaal verband”, RW 2004-05, 96; D. ZIVKOVIC, “Proportionele 
aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een wenselijk en toelaatbaar alternatief voor ‘alles of niets’?” in R.M.A. VAN 

DER POEL, D.A. SCHEENTJES en T.B.D. VAN DER WAL (eds.), Causaliteit: Topdown en bottom- up in Nederlands en trasnationaal 
perspectief, Apeldoorn- Antwerpen, Maklu, 2010, 38; J.K.M. GEVERS, “Informed consent” in W.R. KASTELEIN en B. SLUIJTERS 
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waarin de theorie op dit punt wordt toegepast, en die ook hier niet ongenoemd kan blijven, is het 
arrest Wever/de Kraker 807(ook wel het Baby Ruth genoemd) uit 1996 waarbij het Hof van 
Amsterdam beslist had dat de kans op een beter behandelingsresultaat verloren was gegaan omdat 
de arts de hersenbloeding bij een pasgeborene pas 1 dag later had ontdekt dan mogelijk was.  
 

In het arrest van 23 december 2016 808 laat de Hoge Raad zich voor het eerst uit over het leerstuk van 
kansschade in een medische-aansprakelijkheidszaak. De vordering behelst onder andere de stelling 
dat het ondertussen blind geworden kind een beter behandelingsresultaat heeft gemist doordat het 
oogheelkundig vervolgonderzoek en de behandeling niet eerder hadden plaatsgevonden.  Zowel de 
rechtbank als het Hof hadden de vorderingen afgewezen. Vervolgens is met succes cassatieberoep 
aangetekend. Motiveringsgebrek en het hanteren van een verkeerde maatstaf voor het verlies van 
kans zijn de reden waarom de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof Den Haag 809 heeft 
vernietigd en vervolgens de zaak heeft doorverwezen naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere 
behandeling en beslissing. 
 

In Nederland kan de rechter beslissen om de bewijslast om te keren, zodoende dat de bewijslast bij 
de arts ligt.810 Indien de arts kan bewijzen dat er een kans bestaat dat de schade door een andere 
oorzaak is ontstaan. In die zin bestaat er dus ook een kans dat de schade wel door het foutief 
medisch handelen is ontstaan. In feite komt dit op hetzelfde neer als het leerstuk van het verlies van 
een kans. De arts die kan aantonen dat er een kans bestaat dat de schade ook zonder zijn fout had 
kunnen ontstaan, weerlegt als het ware het causaal verband tussen de hem verweten fout en de 
ingetreden schade gedeeltelijk. Het causaal verband tussen dezelfde fout en de verloren kans komt 
vast te staan.811  
 

België 
 

Verlies van kans zien als grondslag voor proportionele aansprakelijkheid is een onterechte 
gevolgtrekking. Niet alle schadegevallen kunnen aanleiding geven tot een vergoeding op grond van 
het leerstuk van het verlies van een kans.812  
 
Het begroten van de schadevergoeding voor de verloren kans op een gedeelte van de werkelijk 
ingetreden schade, is enkel een berekeningswijze van de schadevergoeding. De verloren kans is zoals 
eerder vermeld een aparte schadepost, bovendien kan de verloren kans geen aanleiding geven tot 
integrale schadevergoeding voor de werkelijk ingetreden schade. De proportie/percentage van de 
werkelijke geleden schade die wordt vergoed komt in wezen overeen met een integrale 
schadevergoeding voor de verloren kans.813 In deze optiek kan er dus helemaal geen sprake zijn van 
proportionele aansprakelijkheid. Bovendien zullen meestal exacte gegevens ontbreken voor 

                                                                                                                                                                                     
(eds.), Medische aansprakelijkheid, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2003, 63 ; Zie bijvoorbeeld Rb. Middelburg 11 maart 
1998, NJ 1999, 41; Rb. Amsterdam 28 oktober 1998, NJ 1999, 406; Hof Arnhem 14 december 1999, NJ 2000, 742; Rb. Zwolle 
31 mei 2000, NJ 2000, 89; Rb. ’sGravenhage 12 juli 2000, VR 2001, 20; Rb. Leeuwarden 12 juli 2000, TvGR 2001, 13; Hof ’s-
Gravenhage 10 oktober 2002, NJ 2003, 99; Rb. Amsterdam 28 mei 2003, NJ 2004, 45; Rb. Amsterdam 22 december 2004, 
VR 2005, 104; Rb. Maastricht 13 juli 2005, JA 2006, 44; Hof Arnhem 17 januari 2006, JA 2006, 37; Rb. Haarlem 1 maart 2006, 
JA 2006, 66; Rb. Groningen 14 fabruari 2007, NJF 2007, 355; Hof Amsterdam 24 januari 2008, GJ 2008, 66; B.C.J. VAN 

VELTHOVEN, “Schadekansen bij medische fouten. Proportionele aansprakelijkheid in de praktijk”, TvGR 2011, 21-22; HR 23 
december 2016, NJB 2017, 155, RvDW 2017, 101. 
807 Hof Amsterdam 4 januari 1996, NJ 1997, 213. 
808 Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987, https://uitspraken.rechtspraak.nl 
809 Gerechtshof Den Haag 21 aprl 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:876, https://uitspraken.rechtspraak.nl 
810 Zie infra p125. 
811 A. AKKERMANS, “Theorie en praktijk van proportionele aansprakelijkheid” in A. AKKERMANS, M. FAURÉ en T. HARTLIEF (eds), 
Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2000, 105-106. 
812 S. LIERMAN , “Verlies van een kans bij medische ongevallen”, NJW 2005, 617; S. LIERMAN,  “Het Hof van Cassatie, het 
paard ‘Prizrak’ en het verlies van genezings- en overlevingskansen: een duurzame liaison à trois?”, RW 2008-09, 798. 
813 B. DUBUISSON, “Le théorie de la perte d’une chance en question: le droit contre l’aléa?”, JT 2007, 494; J. FAGNART, “La 
perte d’une chance”, Con.M. 1998, nr. 9. 
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wiskundige berekeningen van de vergoeding, zodoende dat rechters zich vaak genoodzaakt zien om 
terug te grijpen naar een vergoeding volgens billijkheid. Ook hier is proportionaliteit ver te zoeken.   
 

6.2.3.1.5  Voor- en tegenstand 
 

Tegenstanders zien het verlies van kans als een fictieve schade om zo het causaliteitsprobleem te 
omzeilen met de werkelijke schade te omzeilen en toch een gedeelte van deze schade moet worden 
vergoed.814 Men ziet het als een disproportionele aansprakelijkheid: de patiënt krijgt een 
schadevergoeding van 25% van de volledige werkelijke schade omwille dat de rechter, via verlies van 
kans het aannemelijk vindt, dat er 25 % kans is dat de schade door de fout van de arts werd 
veroorzaakt. De arts kan dit vertalen als “er is een waarschijnlijkheid van maar liefst 75% dat ik niet 
de veroorzaker ben, doch wel 25% van de schade dien te betalen.815 Vooral het vergoeden van het 
verlies van een overlevings- of genezingskans, was het voorwerp van kritiek. Echter de meerderheid 
in onze rechtsleer lijkt hier geen probleem in te zien, alsook de rechtspraak is deze theorie verder 
blijven ontwikkelen en toepassen.  
 

6.2.3.1.6 VS 
 

Vanaf de jaren 60-70 kwam deze kanstheorie mondjesmaat binnengewaaid in de VS waarbij de 
meeste medische uitspraken die de leer toepasten, handelden over kanker.816 Rechtbanken in de 
verschillende Staten reageren verdeeld in het aanvaarden van deze “loss of chance” doctrine.817 
In tegenstelling tot bij ons, hebben sommige Staten expliciet deze doctrine opgenomen, beperkingen 
gesteld of afgeschaft in hun wetgeving.818 Zo heeft de Staat Michigan volgende wettelijke beperking 
aangebracht:” In an action allowing medical malpractice, the plaintiff has the burden of proving that 
he or she suffered an injury that more probably than not was proximately caused by the negligence of 
the defendant or defendants. In an action alleging medical malpractice the plaintiff cannot recover 
for loss of an opportunity to survive or an opportunity to achieve a better result unless the 
opportunity was greater than 50 percent”.819  
 
Verschillende juridische opinies in rechtsleer hebben zich meester gemaakt over deze doctrine.820 
Honderden artikels, vaak met andere aanpak/theorie, tendensen. Het heeft mij dan ook veel tijd 
gekost om het bos door te bomen te zien in het Amerikaanse landschap. 
 

All or nothing 
 

Een mooi voorbeeld van de traditionele benadering van de alles-of-niets regeling in situaties waar de 
oorzaak dubbelzinnig is, is de zaak Cooper v. Sisters of Charity of Cincinnati, Inc.821 Een urgentiearts 
die niet had opgemerkt dat de patiënt een schedelbreuk had opgelopen, had de patiënt huiswaarts 
gestuurd. Enkele dagen later stierf de patiënt. Gezien de familieleden van de overleden patiënt niet 

                                                           
814 M. FAURÉ en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, 70; H. 
BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgisch recht”, TPR 2002, 1669; H. BOCKEN, “Verlies van een kans. Het cassatiearrest 
van 5 juni 2008. Vervolg en (voorlopig?) slot”, NJW 2009, 5.   
815 J.H. NIEUWENHUIS, “Disproportionele aansprakelijkheid”, RM Themis 2006, 177-178. 
816 Hicks v U.S., 368 F.2d 626 ( U.S. Court App., 4 th Circui,1966); J. H. King, “Reduction of Likelihood” Reformulation and 
Other Retrofitting of the Loss-of-a-Chance Doctrine, Mem. L. Rev. 1998, 492. 
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2015, 33. 
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Paper and Note: Loss of Chance Rules and the Valuation of Loss of Chance Damages”, J. Legal Econ. 2009, 91.  
821 Cooper v. Sisters of Charity of Cincinnati, Inc. 27 Ohio St. 2d 242 (Supreme Court of Ohio 1971). 
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met meer dan 50% zekerheid (more likely than not) konden aantonen dat dit overlijden werd 
veroorzaakt door de nalatigheid van de arts  of m.a.w. dat de kans op overleving zonder toedoen van 
de arts meer dan 50% bedroeg, was er volgens de rechtbank geen causaliteit. Hieruit kunnen we 
afleiden dat de rechtbank voor de waarschijnlijkheidsvereiste “more likely than not” uitgaat van 
percentages hoger dan 50%:  
 

If Pb 822> .5  D = L.  

If Pb ≤ .5  D = 0. 
 

Men zal de schade in concreto moeten gaan berekenen. Volledig herstel van de schade wil niet 
zeggen dat men uitgaan van een normaal gemiddelde levenskwaliteit. Als blijkt dat door de 
nalatigheid van de arts de patiënt met een levensgevaarlijke aandoening toch sterft, zal men gaan 
kijken wat de best mogelijke uitkomst was zonder de nalatigheid. Zo kan men bijvoorbeeld oordelen 
dat in het beste geval hij alsnog verlamd zou zijn geraakt, dan gaat men bij de uitbetaling aan de 
nabestaanden hierbij rekening houden.823 
 

Een aantal rechtbanken volgen de mening van het Ohio Supreme Court in Cooper v. Sisters of Charity 
of Cincinnati824: Lesser standards of proof are understandably attractive in malpractice cases where 
physical wellbeing, and life itself, are the subject of litigation. The strong intuitive sense of humanity 
tends to emotionally direct us toward a conclusion that in an action for wrongful death an injured 
person should be compensated for the loss of any chance for survival, regardless of its remoteness. 
However, we would have trepidations that such a rule would be so loose that it would produce 
more injustice than justice”.825 Als de patiënt de causaliteit tussen de fout en de uiteindelijke schade 
via verhoogd risico op schade voldoende kan bewijzen dan wordt de volledige schade vergoed. 
Creatie van overcompensatie en ondercompensatie van schade verstoren een goed evenwicht.  
Deze aanpak van de theorie verlies van kans omhelst momenteel waarschijnlijk een minderheid.826  

 

Relaxed causation 827 
 

Probability 
 
Vele rechtbanken zijn echter overgestapt naar de increased risk of harm methode.828 Men moet als 
het ware geen 50% kans meer bezitten om volledig schadeloos gesteld te worden als door de 
nalatigheid van de arts een verhoogd risico is ontstaan in het veroorzaken van de uiteindelijke 
schade.  Dus ook als de kans op genezing/overleving minder dan de helft bedraagt, is vergoeding 

                                                           
822 Pb staat voor overlevingskans/genezingskans zonder de nalatigheid van de arts, D  is de schade, L = vergoeding  voor 
volledige schade ( verlies van kans voor volledig herstel) en 0 geen vergoeding; The probability of recovery is a factor in 
determining proximate cause; however, under the all-or-nothing rule it plays no part in the valuation of damages 
823 R. FRASCA, Loss of Chance Rules and the Valuation of Loss of Chance Damages, paper, University of Dayton, 9, 
http://academic.udayton.edu/Lawecon/Readings/Paper%20-%20Loss%20of%20chance%20for%20LE%20Class.pdf 
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825 Cooper, 272 N.E.2d at 103 Uitspraken met dezelfde redeneringswijze zie :Williams v. Spring Hill Mem’l Hosp., 646 So. 2d 
1373, 1375 (Ala. 1994); Jones v. Owings, 456 S.E.2d 371, 374 (S.C. 1995); Abille v. United States, 482 F. Supp. 703 (N.D. Cal. 
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827 D.H. SMITH, “Note: Increased Risk of Harm: A New Standard for Sufficiency of Evidence of Causation in Medical 
Malpractice Cases”, Boston University Law Review 1985, 280. 
828 Scalfidi v. Seiler, 574 A.2d 398, 406 (N.J. 1990); McKellips v. Saint Francis Hosp., Inc., 741 P.2d 467, 475 (Ok. 1987). 
Causation is thus "relaxed" as any decrease in the chance of survival or better outcome can constitute an increased risk of 
harm even if the plaintiff's chances of survival or better outcome were less than 50 percent before the negligence. 
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mogelijk. Meningen lopen uiteen van een voldoende verhoogd risico, terwijl andere uitgaan van 
ieder verhoogd risico.829 Onder deze relaxed causation aanpak, is het de onderliggende schade (dus 
niet het verlies van kans zelf) die 100% wordt vergoed.830  
 

If Pb> x  D = L 

If Pb ≤ x  D = 0  
 

0 < x ≤ .5, waarbij x wordt ingevuld door de rechtbank (vaak de jury). Onderling bestaan veel 
verschillen in het exacte percentage dat men hanteert. Zo zal de jury dienen te oordelen bij een 
verklaring van de expert met het feit dat door de nalatigheid van de arts, een diagnose van kanker 
laattijdig was meegedeeld en hierbij de overlevingskans van de patiënt van 39% tot 25% was gedaald, 
of deze afname in kans voldoende is om als verhoogd risico te worden aanzien van de uiteindelijke 
schade.831 Deze increased risk of harm methode is ook terug te vinden in sectie 323 van de 
Restatement (Second) of Torts.832  
Substantial 
 

Door bepaalde kritieken op de increased risk of harm methode, hebben sommige rechtbanken 
verkozen om de substantial probability maatstaf te hanteren.833  
Beide berekeningen, all of nothing methode en de probability, zijn niet realistisch want men houdt in 
beide gevallen bij “L“ geen rekening met de reeds bestaande gezondheidstoestand van de patiënt.  
Het kan zijn dat door een ander reeds bestaande aandoening er hierdoor concurrente oorzaken 
ontstaan. Vandaar dat vele rechtbanken bovenop de probability de substantial factor test 
gebruiken.834 De jury gaat bepalen of en welk aandeel de reeds bestaande medische toestand heeft 
op het verhoogd risico of m.a.w. de nalatigheid van de arts als substantiële veroorzaker van de 
uiteindelijke schade moet worden gezien.835  Wat een wezenlijk aandeel is, wordt meestal bepaald 
door de jury. Toepassing hiervan maakt dat de volledige schade niet moet worden vergoed, doch 
enkel het nadeel waarvoor men substantieel verantwoordelijk is. De arts is verantwoordelijk voor de 
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392 A.2d 1280, 1286 (Pa. 1978); Beswick v. City of Philadelphia, 185 F. Supp. 2d 418, 433 (E.D. Pa. 2001). 
833 J. KING, “Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future 
Consequences,” Yale Law Journal 1981, 1368; C. P. REUSCHER, “McMullen v. Ohio State University Hospitals: This Isn't Vegas, 
But Don't Tell the Courts - Playing with Percentages and the Loss-of-chance Doctrine”, Akron Law Review 2001, 776. The 
"increased risk of harm" standard is set forth in section 323 of the Restatement (Second) of Torts which permits recovery 
when it can be established that the defendant's negligence "increased the risk of harm. 
834 McMackin v Johnson County Healthcare Center,  73 P. 3d 1094, 1099 (Wyo. 2003).  The "substantial factor" standard 
requires the jury to determine whether the [causation], in the context of the preexistent condition, was sufficiently 
significant in relation to the eventual harm to satisfy the requirement of proximate cause; Zie  Scalfidi, 574 A.2d at 406; see 
also Mortensen v. Memorial Hosp., 105 A.D.2d 151, 159 (N.Y. 1984). 
835 T.A. WEIGAND,” Loss of Chance in Medical Malpractice: The Need for Caution”, Massachusetts Law Review 2002, 
http://www.massbar.org/publications/massachusetts-law-review/2002/v87-n1/loss-of-chance-in-medical 
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volledige schade, tenzij hij kan aantonen dat er ook andere factoren meespeelde als veroorzakers 
waardoor de vergoeding verminderd wordt.836 
 

Meeste auteurs halen hierbij Hicks v. United 837 aan als rechtszaak waar de “substantial propability 
“voor het eerst werd toegepas: ……If there was any substantial possibility of survival and the 
defendant has destroyed it, he is answerable.  
 

Pure loss of chance 
 

In Deburkarte v. Louvar weigerde het Supreme Court de relaxed causation onder section 323 (a) van 
de Restatement (Second) of Torts toe te passen. De rechtbank interpreteerde sectie 323 anders  nl. 
dat de schade het verlies van overlevingskans zelf was.838 Vele rechtbanken namen deze visie over.839  
Deze interpretatie zou het bewijs moeten vergemakkelijken. In plaats dat men diende aan te tonen 
dat de nalatigheid een substantiële factor was in de uiteindelijke schade, kon men nu volstaan met 
causaal verband tussen de nalatigheid en het verlies van kans. Doch ook hier, wat een 
doorslaggevend percentage is bij het verlies van kans is niet vaststaand. 
 

Onder deze stelling kan een kankerpatiënt die sowieso 20% kans op genezing had, doch indien de 
arts geen fout had gemaakt de patiënt 30% kans op genezing maakte, de 10 % verlies van kans 
vergoed krijgen. Ofdat het verlies van kans nu meer of minder dan 50 % alsook of het al dan niet 
substantieel is doet er vaak niet meer toe.840 Professor KING 841 heeft in 1981 een bijzonder 
invloedrijk artikel gewijd aan het verlies van kans waardoor vele staten zijn leer hebben 
geïmplementeerd in de rechtspraak.842 Hij schreef :” the loss of a chance of achieving a favorable 
outcome or of avoiding an adverse consequence should be compensable and should be valued 
appropriately, rather than treated as an all-or-nothing proposition. Preexisting conditions must, of 
course, be taken into account in valuing the interest destroyed. When those preexisting conditions 
have not absolutely preordained an adverse outcome, however, the chance of avoiding it should be 
appropriately compensated even if that chance is not better than even”.843  
 

Sommige staten aanvaarden enkel kansen met een voldoende hoog waarschijnlijkheidspercentage. Is 
het te laag, dan is er geen sprake van een vergoeding.844 Deze manier zorgt ervoor dat de theorie 
geen nutteloze techniek wordt waardoor de patiënt weliswaar een klein bedrag aan vergoeding 
ontvangt, die afsteekt tegen de hogere gerechtskosten en het verlies in tijd.845 Indien de kans vrij 
klein is, zal er dus geen vergoeding zijn.  

                                                           
836 D.B. DOBBS, P.T. HAYDEN, E.M. BUBLICK, The Law of Torts,2d ed., St. Paul, Minn,West Group, 2011, 663. 
837 Hicks v. United ,368 F.2d 626 (4th Cir. 1966). 
838 Deburkarte v. Louvar, 393 N.W.2d 131 (Iowa, 1986). 
839 Falcon v. Memorial Hosp., 462 N.W.2d 44, 65 (Mich. 1990); Mayhue v. Sparkman, 627 N.E.2d 1354, 1356 (Ind. 
1994); Perez v. Las Vegas Medical Center, 805 P.2d 589,591 (Nev. 1991):The Supreme Court of Nevada adopted the loss of a 
chance doctrine. The court stated that under this doctrine, the injury to be redressed is not the death itself, but the 
decreased chance of survival 805 P.2d 589 (Nev. 1991); A. FÉROT, The Theory of Loss of Chance: Between Reticence and 
Acceptance, FIU L. Rev. 2013, 593. 
840 J.H. KING, “Reduction of Likelihood” Reformulation and Other Retrofitting of the Loss-of-a-Chance Doctrine, U. Mem. L. 
Rev. 1998 , 556 (King II). 
841 J.H. KING is the author of dozens of articles on tort law, with particular emphasis on medical issues King’s influence is 
indicated by the fact that in 2010 alone, fourteen different articles that he has authored were cited in books or other 
articles. King has served as a member of the law faculty at UT since 1973. 
842 Many courts that have adopted the loss-of-chance doctrine have relied on this article. Zie bijvoorbeeld Roberts v. Ohio 
Permanente Med. Group Inc, 668 N.E.2d 480, 483-84 (Ohio 1996) (citing King, Valuation, supra note 33).  
843 J.H. KING,” Causation, Valuation and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Conditions and Future 
Consequences”, Yale L.J. 1981, 1354 (King I). In 1998, Professor King updated his views and provided some guidelines for 
when he feels it is appropriate to apply the loss-of-chance doctrine ( King II). 
844 M.T. MANGAN, “The loss of chance doctrine: a small price to pay for human life”, South Dak L Rev 1996, 307-310. 
845 D.B. DOBBS, P.T. HAYDEN, E.M. BUBLICK, The Law of Torts, 2d ed., St. Paul, Minn, West Group, 2011, 662. 
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Deze substantial chance approach wordt niet door iedereen aanvaard. Tegenstanders gaan ervan uit 
dat hoe klein de kans ook is, als het een vaststaande kans is dat men recht heeft op 
schadevergoeding.846 Ook al is het verlies van kans aanvaard, dan nog zijn er verschillende visies in de 
berekening van de schadevergoeding.847  
 

Er zijn echter ook Staten die deze leer verwerpen. Het Supreme Court van Vermont heeft in de zaak 
Smith v. Parrott 848 de leer niet toegepast omdat het van oordeel is dat dergelijke toepassing 
verregaande gevolgen kan hebben. Wil men dergelijk beleid toepasbaar maken dan is het aan de 
wetgeving om dit te doen.849  
 

6.2.3.1.7 Grenzen 
 

Op rationele basis kan geen minimale of maximale grootte van de kans worden verondersteld. Of er 
sprake is van een kans die vergoedbaar is zal dan ook in concreto worden beslist, waarbij statistieken 
een handig hulpmiddel zijn als richtlijn. Het toepassingsgebied van de theorie van verlies van een 
kans door de boven- en ondergrens te stellen wordt ingeperkt.850 Indien er geen grenzen zouden 
worden gesteld, dan zou proportionele aansprakelijkheid immers de hoofdregel worden in plaats van 
de uitzondering. Als ondergrens hanteert men de reële kans maar het kan dus ook over een geringe 
kans gaan, maar het bestaan ervan moet worden bewezen. Natuurlijk hoe geringer de kans hoe 
moeilijk het is om het bestaan ervan te bewijzen. Bij de bovengrens sluit men over het algemeen aan 
bij de heersende leer omtrent het causaal verband. Deze bepaalt dat causaal verband kan worden 
aangenomen bij een ‘redelijke mate van gerechtelijke zekerheid’. Indien er dus maar een kleine kans 
is dat de schade ook zou zijn ontstaan zonder de gebeurtenis welke ten grondslag ligt aan de zaak, 
betekent dit niet dat de eisende partij zijn aanspraak op de volledige schadevergoeding moet worden 
ontnomen.851  

 

6.2.3.1.8 Informed Consent 
 

Meermaals werd er ook een beroep gedaan in de Belgische rechtspraak op de theorie van een verlies 
van kans bij informed consent discussies om schadevergoeding te bekomen.852  

Vaak is het moeilijk aantoonbaar als patiënt dat hij/zij een andere keus zou hebben gemaakt indien 
de arts hem/haar wel voldoende had ingelicht.853 Omwille van het onzeker causaal verband tussen 
fout van de arts en schade bij informed consent zal de rechter zich dus vaak laten leiden inzake het 
verlies van een kans door feitelijke vermoedens en voornamelijk het criterium van de ‘normale gang 
van zaken’ ( de kans zou zich niet hebben voorgedaan bij normale gang van zaken). Er zal een causaal 
verband moeten worden aangetoond tussen de schending van de informed consent verplichting, dit 
kan zowel betrekking hebben op onvoldoende info omtrent relevante risico’s als het niet vermelden 

                                                           
846 Pure form approach zie L.M. ROUBIK, “Recovery for loss of chance in a wrongful death acion”, Wash Law Rev 1984, 981-
983; D. A. FISCHER, “Tort Recovery for Loss of Chance in Medical Malpractice”, Wake Forest L. Rev 2001, 761.  
847 Some jurisdictions value the harm resulting from the loss of chance by multiplying full damages by the patient's chance 
of survival at the time of misdiagnosis or by the difference in chance at the time of misdiagnosis versus the chance at the 
time of actual diagnosis. A variation of this discounting concept takes the number of years upon which the survival 
probability is based and divides it by the individual's life expectancy. The full damages are then multiplied by this 
percentage,zie voetnoot 826. 
848  Smith v. Parrott, 833 A.2d 843, 848 (Vt. 2003). 
849 D. B. DOBBS, P.T. HAYDEN, E. M. BUBLICK, The Law of Torts, 2d ed., St. Paul, Minn, West Group, 2011, 381. 
850 A.J. AKKERMANS, Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar 
wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing van aansprakelijkheid naar rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid (diss. 
Tilburg), Deventer, Kluwer, 1997, 253. 
851 C.J.M. KLAASSEN, Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 75. 
852 Rb. Kortrijk, 3 januari 1989, RW 1988-89, 1171; Rb. Leuven 10 februari 1998, TBBR 1998, 163, Rb. Gent 28 oktober 2010, 
Intercontact 2011, 35. 
853 H.BOCKEN en I. BOONE, ”Causaliteit in het Belgisch recht”, TPR 2002, 1668; S. LIERMAN, “Causaliteit en verlies van een 
kans in de medische context”, T. Gez. 2006-07, 265  . 
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van een off-label medicijn, en de verloren kans op het maken van een andere keuze. De geneesheer 
wordt niet tot de vergoeding van de niet-genezing of de niet-overleving veroordeeld, wegens twijfel 
omtrent het causaal verband tussen het gebrek in informatie en de genoemde schade. Anderzijds 
kan niet worden ontkend dat de patiënt niet de mogelijkheid werd geboden om oordeelkundig over 
zijn fysieke integriteit te beslissen, alternatieven te bekijken, second opinion te vragen. De 
vergoeding voor de ontnomen kans tot het maken van een andere keus, is ook hier een gedeeltelijke 
schadevergoeding.854  
 
Om voor de patiënt te voorkomen dat hij/zij in een alles of niets situatie terechtkomt, lijkt men 
simpelweg te schatten hoe groot de kans was dat zaken anders zouden zijn gelopen en dit uit te 
drukken in een percentage aan schadevergoeding dat moeten worden betaald. In het klassieke 
causaal verband tussen schade en fout zou de rechter om gerechtelijke zekerheid aan te nemen 
kunnen beslissen dat voor hem het omslagpunt tussen het al dan niet toekennen van 
schadevergoeding op 90 % kans dat de fout de schade heeft veroorzaakt. Bij 89% zou de patiënt met 
lege handen komen te staan. Aangezien kanspercentages nooit exact kunnen geraamd worden door 
de rechter, is de alles of niets-oplossing dan ook niet gerechtvaardigd.855  
Het enige waar men voor moet opletten is dat de rechter deze theorie niet in een goocheldoos mag 
stoppen.856 Om dit te voorkomen zal de rechter een beredeneerde inschatting van de kansen moeten 
maken, duidelijke motivering moeten geven, alsook voldoende inspanning leveren om te 
onderzoeken of de oorspronkelijke causaliteitsvraag niet gewoon kan worden beantwoord.857 
 

In Nederland dient echter te worden vastgesteld dat de theorie, in geval van schending van informed 
consent door hulpverleners, nog niet wordt toegepast.858 Waar de theorie, in geval van medische 
behandelfouten mondjesmaat is terug te vinden in de jurisprudentie, is dit totaal niet het geval 
indien het gaat om schendingen van de informatieplicht. De Hoge Raad en lagere rechtsprekende 
instanties zijn op dit punt nog niet overstag gegaan. In Nederland werden meermaals pogingen 
ondernomen om de bewijslast te verlichten bij informed consent door de omkeringsregel toe te 
passen Echter, de Hoge Raad wees de toepassing van de omkeringsregel in alle voorgelegde 
verzoeken af gezien de informatieplicht niet specifiek als strekking heeft te beschermen tegen risico’s 
maar eerder een plicht die ertoe strekt de patiënt in staat te stellen een weloverwogen keuze te 
maken ten opzichte van dezelfde behandeling.859  
 

6.2.3.2 Schadevergoeding 
 

Wat is werkelijke schade? Men gaat uit van toestand van de patiënt die na een fout slechter is dan de 
toestand ervoor.860  

                                                           
854 E. DELBEKE, “De informatieplicht over de relevante risico’s van een medische ingreep: draagwijdte, determinerende 
factoren en gevolgen bij miskenning”, T. Gez. 2007-08, 368-369; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, Brussel, 1997, 321; M. BACACHE, “L’obligation d’information du 
médecin“, Médecine & Droit 2005, 8. 
855 C. VAN DIJK, “De proportionele benadering bij medische aansprakelijkheid” in T. HARTLIEF, W.R. KASTELEIN (eds.), 
Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, 117. 
856 D. PEEPERKORN, ‘Het oordeel van Paris. Over medische kunstfouten en kansen op schade’, VR 1998, 321-324. 
857 I. GIESEN, T.F.E. TJONG TJIN TAI, Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht: een rechtsgeleerde dialoog, Deventer, 
Kluwer, 2008. 
858 L.M. KROES, ‘Bewijslastverdeling en informed consent’, PP 2007,160-167. 
859 zie o.a. HR 29 september 2006, JOL 2006, 572. Bovendien zou de omkering van de bewijslast weer leiden tot een alles- 
of- niets  oplossing, verschuiving van de schadelast ten nadele van de verweerder ; T. HARTLIEF, “Proportionele 
aansprakelijkheid: een introductie” in A. AKKERMANS, M. FAURÉ en T. HARTLIEF (eds.), Proportionele aansprakelijkheid, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers 2000, 7. Als gevolg zijn de afgelopen jaren vrijwel geen voorbeelden meer te noemen van 
procedures waarin een arts tot het betalen van schadevergoeding is veroordeeld vanwege het schenden van de informed 
consent verplichting. Omkeringsregel, zie infra onder 6.2.4.2.1. 
860 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 633. 
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De schade bestaat dan in de vergelijking ervan.861 Op basis van de soevereiniteit van de rechter, stelt 
hij het bestaan vast en de grootheid ervan.862 Er zijn een aantal voorwaarden opdat schade in 
aanmerking wordt genomen voor vergoeding: 
 

6.2.3.2.1 Voorwaarden 
 

Zo eerst moet het belang van de patiënt geschonden zijn. Uiteraard moet dit belang rechtmatig zijn. 
Het mag niet in strijd met openbare orde en/of goede zeden zijn.863 Een andere 
gegrondheidsvoorwaarde bestaat uit het feit dat de schade zeker en vaststaand moet zijn. Absolute 
zekerheid bestaat er nooit gezien een vergelijking wordt gemaakt met een hypothetische toestand 
moest de schade zich niet hebben voorgedaan.864 Een hoge graad van waarschijnlijkheid is 
voldoende. Ook toekomstige schade wanneer deze zich zeker zal voordoen of schade waarvan de 
omvang pas in de toekomst vaststaat zal vergoed worden.865 Wanneer de rechter niet geheel zeker is 
of de schade zich ook effectief in de toekomst zal verwezenlijken, maar er wel een reële mogelijkheid 
toe bestaat kan hij een voorbehoud maken, op deze manier kan de patiënt nog altijd een herziening 
vragen zonder rekening te moeten houden met verjaring.866 Cassatie is van mening dat bij het bij het 
oordeel van de rechter dat de verwezenlijking van deze toekomstige schade voldoende zeker is doch 
de omvang onzeker en de reeds toegekende schadevergoeding de zekere toekomstige schade niet 
dekt, de rechter verplicht dient in te gaan op verzoek tot voorbehoud van toekomstige schade.867  
 

6.2.3.2.2 Omvang 
 

Afhankelijk van de soort aansprakelijkheid zal de omvang van de schade differentiëren.  
Artikel 1150 BW  zorgt ervoor dat, tenzij er opzet is, enkel de voorzienbare schade vergoed moet 
worden bij contractuele wanprestatie. Nopens rechtsleer868 en rechtspraak869 duidt het voorzienbaar 
zijn op het bestaan van de schade. Buitencontractuele aansprakelijke laat de gehele schade 
vergoeden volgens art 1382 BW en dit onafhankelijk van opzet.870 Dankzij interpretatie van het Hof 
van Cassatie is er in praktijk een verwaarloosbaar verschil tussen voorzienbare en volledige schade 
gezien enkel de oorzaak van de schade voorzienbaar moet zijn en dus niet de omvang.871  
 

Bij het verlies van kans zal de rechter voor de omvang van de schade de vergelijking maken tussen de 
mogelijkheid tot verwezenlijking van de kans met de voordelen indien de kans zich zou hebben 
voorgedaan.872  Een volledige vergoeding van de schade zal zich hier dus nooit voordoen omdat de 
kans nooit 100% kan zijn. De rechter zal zoals eerder vermeld de schade ex aequo et bono begroten 

                                                           
861 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 
370. 
862 Cass. 7 december 1970, Arr.Cass. 1971, 339, Pas. 1971, 319. 
863 P .GRAULUS, “Schade” in P.GRAULUS en J.BOGAERT (eds.), Handboek letselschade gemeen recht, Mechelen, Kluwer, 2010 
 21. 
864 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis Antwerpen, Maklu, 1997,370, 
865 Cass 19 december 1966, Arr.Cass. 1967,496,Pas 1967,493; J.RONSE , Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 
1988, 168. 
866 B. DE TEMMERMAN, Voorbehoud en 'herziening' naar gemeen recht bij vergoeding van lichamelijke schade,T.P.R. 1992, 
754; Cass 31 december 1985, Arr.cass 1985-86, 622. 
867 A. VAN OEVELEN,” Recente vernieuwende cassatierechtsrpaak inzake schade en schadeloosstelling bij onrechmatige 
daad” in M. STORME (red), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys &Breesch, 1993, 137. 
868 J. RONSE , Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1988, 168. 
869 Cass 23 oktober 1987, R.W. 1987-88, 949. 
870 H. BOCKEN en I. BOONE, “Inleiding tot het schadevergoedingsrecht:buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere 
vergoedingsstelsels”, Brugge, Die Keure, 2011, 36. 
871 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis Antwerpen, Maklu, 1997, 
370. 
872 Gent 26 februari 1981, RW 1982-83,439, noot A. VAN OEVELEN. 
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aan de hand van medische statistieken alsook- literatuur, zonder de specifieke casus aan de kant te 
schuiven.873  
 

6.2.4 Oorzakelijk verband 
 

De equivalentieleer die bepaalt dat er een causaal verband tussen fout en schade moet zijn, is erg 
slachtoffervriendelijk want de conditio sine qua non laat toe dat elke persoon/elke oorzaak kan 
worden aangesproken die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot het schadegeval en 
als gelijkwaardig wordt beschouwd. Hierbij is een subjectieve interpretatie door de rechter niet 
toegestaan.874 Alle objectieve fouten die hebben bijgedragen tot de schade moeten in aanmerking 
worden genomen waardoor de rechter elke beoordelingsvrijheid verliest.875 Met andere woorden de 
fout moet noodzakelijk zijn voor het ontstaan van de schade zoals ze in concreto heeft 
plaatsgevonden.876 Na deze conditio sine qua non-test wordt het onderzoek afgesloten. Tussen de 
voorwaarden die als noodzakelijk zijn aangewezen wordt geen verder onderscheid gemaakt. Deze 
voorwaarden zijn causaal gelijkwaardig.877  Nogmaals een hoge graad van waarschijnlijkheid is 
voldoende voor gerechtelijke zekerheid inzake causaliteit.878 Of het causaal verband dan een 
onrechtstreeks of rechtstreek karakter heeft, doet niet ter zake.879  Het Hof van Cassatie houdt hierbij 
toezicht op het gebruikte causaliteitscriterium en de motivering.880 

In twee arresten van het Hof van Cassatie 881 heeft het Hof beslist dat de voorafbestaande 
pathologische toestand van het slachtoffer dat tot de schade heeft bijgedragen, de veroorzaker niet 
ontslaat van zijn verplichting om de volledige schade te vergoeden tenzij het gevolgen betreft die 
zich hoe dan ook, ook zonder de onrechtmatige daad, zouden hebben voorgedaan. Doch wanneer 
het onzeker is of de schade zich zonder de onrechtmatige daad zich niet of niet op dezelfde wijze had 
voorgedaan, dan moet de vordering van het slachtoffer in zijn geheel worden afgewezen.882 
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie 883 mag de rechter immers niet besluiten 
tot het toekennen van een partiële schadeloosstelling indien er sprake is van 
causaliteitsonzekerheid.884 Zoals reeds eerder vermeld heeft de Belgische rechtspraak hiervoor het 
verlies van kans ontwikkeld, terwijl in Nederland men kiest voor de proportionele aansprakelijkheid. 

Er kunnen ook factoren zijn die het causaal verband kunnen doorbreken. Zo kan het nemen van 
medicijnen andere dan het experimenterend medicijn tijdens het experiment kan het oorzakelijk 

                                                           
873 T. VANSWEEVELT,” Schade wegens verlies van een kans: een toepassing op de medische aansprakelijkheid”,RGAR 1986, nr 
11084. 
874 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 766. 
875 H. BOCKEN, “Causaal verband in het Belgische recht” in R. VAN DER POEL, D. SCHEENJES en T. VAN DER WAL (eds) Causaliteit, 
Top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief, Apeldoorn, Maklu, 2010, 13-34; Alle fouten die 
noodzakelijke voorwaarden zijn, dus ook de kleinste en een onfortuinlijke of bizarre samenloop van fouten zijn causaal 
gelijkwaardig 
876 Hoe concreter de schade wordt omschreven hoe groter de kans dat die schade te wijten is aan een bepaalde handeling 
van de schade verwekker. de juiste toepassing ervan zou dus subjectieve overwegingen van de feitenrechter moeten 
uitschakelen. 
877 Feitelijke causaliteit is in ons recht gelijk aan juridische causaliteit. 
878 Ibid ; H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht”, TPR 2002, 1635; B. DUBUISSON en P. HENRY , Droit de la 
responsabilité et des contrats, Parijs, Dalloz, 2012-2013, 2162. 
879 F. DEWALLENS, " Errare humanum est, erratum probare diabolicum. Een overzicht van rechtspraak inzake medische 
aansprakelijkheid 1980-1988”, .Jura Falc, 1980-1988, 22. 
880 J.-L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2009, 72-77; M. VAN QUICKENBORNE, “Overzicht van 

rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 2000-2007. Oorzakelijk verband”, TPR 2010, 295 
881 Cass.13 oktober 1981, Pas. 1982, I, 223-225; Cass. 6 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 11-14; Cass. 14 juni 1995, Arr. Cass. 
1995, 608-609. 
882 I. BOONE, “Het verlies van een kans bij onzeker causaal verband”, RW 2004-05, 92. 
883 Cass. 17 februari 1992, Pas. 1992, I, 534 en RW 1994-95, 892; Cass. 31 januari 2008, NjW 2008, 441, noot I. BOONE. 
884 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 2007, 61; I. 
BOONE, “Onzekere causaliteit bij fout van toezichthouder” (noot onder Cass. 31 januari 2008), NjW 2008, 441. 
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verband doorbreken.885 Miskent de proefpersoon het ondertekende toestemmingsformulier waarin 
melding wordt gemaakt van een verbod van inname van andere medicatie, tenzij noodtoestand en 
voorafgaande toestemming, dan kan dit tot een uitsluiting van schade resulteren. 

 
Ook in Nederland wordt gebruik gemaakt van de conditio sine qua non-test om het causaal verband 
vast te stellen. Elke gebeurtenis die een conditio sine qua non is voor de schade, kan als een juridisch 
relevante oorzaak worden gekwalificeerd.886 Voldoende is ook hier dat het redelijkerwijs vaststaat 
dat de schade zich niet op dezelfde manier zou hebben voorgedaan, mocht de fout niet hebben 
plaatsgevonden.887 Toch is het Nederlandse rechtssysteem op dit punt niet identiek aan het 
Belgische. Het vaststellen van het oorzakelijk verband bestaat in Nederland namelijk uit twee 
stappen i.t.t. België. In eerste instantie, de vestigingsfase, gaat men in op de feitelijke causaliteit 888 
en wordt nagegaan of er een conditio sine qua non-verband bestaat tussen de onrechtmatige daad 
en de schade. Dit komt overeen met België. In een tweede fase, omvangsfase, waarin de juridische 
causaliteit 889 wordt onderzocht, dient te worden nagegaan of dat verband voldoende is om op basis 
hiervan naar redelijkheid schadevergoeding toe te kennen aan het slachtoffer. Via de artikelen 6:162 
en 6:98 van het Burgerlijk Wetboek wordt dus in Nederland gesteld dat het aannemen van causaliteit 
of oorzakelijk verband in twee stappen gebeurt.890 Men moet ten gevolge hiervan enkel de schade 
vergoeden die in zodanig verband staat met de tekortkoming dat zij in redelijkheid als een gevolg van 
de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend.891 

 

De scheiding tussen beide fasen in Nederland is echter niet waterdicht volgens bepaalde rechtsleer. 
De toekenning naar redelijkheid is naar de mening van een aantal invloedrijke auteurs zowel 
toepasbaar bij de vestiging als bij de vaststelling van de omvang van de te vergoeden schade.892 Zelfs, 
indien geen conditio sine qua non-verband is vastgesteld, is toepassing van de leer van toerekening 
naar redelijkheid mogelijk.893 Met de toerekening naar redelijkheid geeft de wetgever aan de rechter 
bij het vaststellen van de juridische causaliteit de mogelijkheid en de opdracht heeft om met alle 
relevante factoren rekening te houden en deze te onderbouwen .Alsook te motiveren naar de 
concrete casus toe en een selectie te maken tussen de noodzakelijke voorwaarden, die daarom niet 
altijd de oorzaak zijn van schade. Art 6:98 BW bevat verder geen vereisten doch beperkt zich tot het 
aanwijzen van “vindplaatsen en argumenten.894 
 

6.2.4.1 Bewijslast causaal verband in België 
 

6.2.4.1.1 Algemeen 
 

Als de patiënt al slaagt in bewijs van concrete schade en wansprestatie of onrechtmatige daad dan 
zal hij ook nog het causaal verband dienen aan te tonen tussen beide.  

                                                           
885 C. NEWDICK, "Strict liability for defective drugs in the pharmaceutical industry", Law Q. Rev. 1985, 420. 
886 I. BLOMSMA, L. VAN KESSEL en M. SCHELTEMA, “Bewijs en causaliteit” in R. VAN DER POEL, D. SCHEENJES en T. VAN DER WAL 
(eds), Causaliteit. Top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief, Apeldoorn, Maklu, 2010, 16-17. 
887 C. KLAASEN, Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 30.  
888 Sommige stellen dat dit verband “min of meer een minimum voorwaarde” is, zie  J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. VAN MAANEN 
en R.D. VRIESENDORP, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2006, 236. 
889 “leer der toerekening naar redelijkheid 
890 A.J. VERHEIJ, Onrechtmatige daad, Monografieën Privaatrecht 4, Deventer, Kluwer, 2005, 28. 
891 Zie voetnoot 871; C. ASSER, Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Deventer, Kluwer, 
2009, 39-42. 
892 A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH, Mr. C. ASSER’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht, 
Verbintenissenrecht, II, De verbintenis in het algemeen, dertiende druk, Deventer, Kluwer, 2009, 47. 
893 A.S. HARTKAMP, C.H. SIEBURGH, Mr. C. ASSER’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht, 
Verbintenissenrecht, II, De verbintenis in het algemeen, dertiende druk, Deventer, Kluwer, 2009, 74. 
894 J.H. NIEUWENHUIS, “Eurocausaliteit. Agenda voor het Europese debat over toerekening van schade”, TPR 2002, 1730. 
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VANSWEEVELT omschrijft het bewijzen van causaal verband als een van de neteligste problemen in 
het medisch aansprakelijkheidsrecht.895 Artikel 870 Ger.W. en artikel 1315 BW bepalen dat bij een 
burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding, zowel de bewijslast van de fout, de schade als het 
oorzakelijk verband tussen de vermeende fout en de opgelopen schade, ligt bij degene die 
vergoeding vordert voor de geleden schade. Dit is niet zo star als het lijkt gezien arts en d patiënt 
immers moeten samenwerken in het kader van de bewijsvoering.896 Bovendien handelen beide 
bovenstaande artikelen eerder over het bewijsrisico dan over de bewijslast of m.a.w. over de vraag 
wie het proces verliest wanneer de rechter, na kennis te hebben genomen van al het bewijsmateriaal 
en dit te hebben afgewogen, blijft twijfelen over welke partij gelijk heeft. Diegene die de bewijslast 
draagt, draagt dan ook het bewijsrisico.897 Gezien het bewijsrisico wordt gekoppeld aan de bewijslast, 
blijft deze vraag toch belangrijk. Volgens LIERMAN maakt het in principe echter weinig verschil wie 
nu de bewijslast draagt. De resultaten zullen volgens hem bijna identiek zijn, doordat het (negatief) 
bewijs van de patiënt soepel en het (positief) bewijs van de arts streng wordt beoordeeld.898 
 

6.2.4.1.2 Informed consent  
 

Op wie de bewijslast van de fout rust werd supra reeds besproken waaruit geconcludeerd kon 
worden dat er 2 strekkingen zijn hieromtrent.899  

 
Ook over wie de bewijslast draagt van het causaal verband rusten 2 strekkingen: 

A Eerst Strekking: Arts is altijd aansprakelijk voor niet meegedeelde risico’s die 
zich voortdoen 

 

De minderheid in de Belgische rechtsleer gaat uit van een contractueel vastgelegde risico-last, los van 
elke fout, waardoor de causaliteit niet aan de orde is.900 Door de stilzwijgende 
toestemmingsovereenkomst gaat de patiënt akkoord met meegedeelde de risico’s verbonden aan de 
overeenkomst. Gaat het echter om verzwegen relevantie risico’s dan blijven deze voor rekening van 
de arts.901 Uitgaande van deze theorie van risico-verschuiving is het de geneesheer die in beginsel de 
behandelingsrisico's moet dragen. De arts kan zich ontdoen van zijn aansprakelijkheid via het bewijs 
van een niet-oorzakelijk verband door te stellen dat een redelijk, normaal patiënt in dezelfde 
omstandigheden zou hebben toegestemd met de behandeling/experimentele therapie indien hij 
dezelfde voldoende relevante info had bekomen.902 Uiteraard is deze visie vatbaar voor kritiek. In ons 
Belgisch recht is het de schadelijder die de schade moet dragen, tenzij hij kan bewijzen dat de schade 
werd veroorzaakt door een derde.903  

                                                           
895 T. VANSWEEVELT, “De toestemming van de patiënt”, in TPR  1991, 340; T. VANSWEEVELT,  “De privaatrechtelijke positie 
van de patiënt”, in TPR 1995, 173. 
896 Cass. 14 november 2014, AR C.14.0043.N  (plicht tot loyale medewerking aan de bewijsvoering); Cass. 10 december 
2004, RCJB 2005, 680, noot J.- P. BUYLE; G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Brussel, Larcier, 2010, 183. 
897 W. VANDENBUSSCHE en E. VERJANS, “Advocaat moet bewijzen dat hij aan informatieverplichting heeft voldaan”, 
Juristenkrant 2015, 16. W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 660-662; S. STIJNS, 
Leerboek Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 156-157 en 162-163. 
898 S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de arts” (noot Cass. 
16 december 2004), T.Gez. 2004-05, 308. 
899 Zie p 100 
900 Rb. Brussel, 21 juni 1967, J.T. 1968, 27. 
901 R.Q. DALCQ, noot onder Luik, 23 april 1980, R.G.A.R. 1981, 10351; Zij steunen op het Duits voorbeeld : Duitse artsen 
dienen aan te tonen dat ze voldoende informatie gegeven hebben zoniet zijn ze gehouden tot schadevergoeding, zie  W.H. 
EBERNACH, Die zivilrechtliche Beurteilung den Humanforschung, Frankfurt am Main, Verslag Peter Lang ,1982 , 143. 
902 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis Antwerpen, Maklu, 1997, 
399.  
903 Ibid.  
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Deze theorie van verschuiving van het risico werd dan ook afgewezen door het Hof van Cassatie.904 

B Tweede strekking: Bewijslast oorzakelijk verband ligt bij de patiënt 

 

De andere strekking gaat uit van het principe wie eist, moet bewijzen, dus de patiënt moet  aantonen 
dat de schade zich niet of niet op dezelfde wijze verwezenlijkt zou hebben mocht hij/zij voldoende 
geïnformeerd zijn.905 De patiënt zal moeten aantonen dat hijzelf de ingreep zou hebben geweigerd 
(subjectieve criterium), indien hem alle relevante informatie zou zijn medegedeeld of dat een redelijk 
geplaatst patiënt in dezelfde omstandigheden de behandeling had geweigerd (objectief).906 Indien de 
achtergehouden informatie geen invloed had op de toestemming, zal er van schadevergoeding geen 
sprake zijn.907 Feitelijke omstandigheden zijn belangrijk hierbij. Ook het recente vonnis van de 
rechtbank te Brussel 908 waarin het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 909 reeds werd 
toegepast, ziet het bewijs van oorzakelijk verband als een taak van de patiënt op grond van 
artikel 1315, lid 1 BW. 
 
Bij informed consent-zaken m.b.t. causaal verband is er volgens CALLENS nog altijd geen sprake van 
een tendens naar een verschuiving van de bewijslast van de patiënt naar de arts.910 Alhoewel dat in 
een wetsvoorstel inzake de Wet Patiëntenrechten deze bewijslast bij de arts werd gelegd.911 
 

In de VS opteren de meeste rechtscolleges voor de objectieve test inzake causaal verband m.n. door 
de vergelijking te maken met een redelijk, normaal patiënt in dezelfde omstandigheden.912 In 
Nederland, uitgaande van de twee arresten van de Hoge Raad, ziet het ernaar uit dat het 
Nederlandse hoogste rechtscollege ook voorstander is van het objectieve criterium. Tegelijkertijd laat 
men ook ruimte voor het subjectieve criterium waarbij de patiënt nog altijd een poging mag 
ondernemen om de rechter te overtuigen dat hij omwille van persoonlijke redenen toch een andere 
beslissing zou hebben genomen indien hij voldoende geïnformeerd was geweest.913  
 

VAN QUICKENBORNE maakt bovendien nog nota van een feitelijk vermoeden van niet-
oorzakelijkheid in concreto bij therapeutisch noodzakelijke ingreep. Uitgaande van een objectieve 
toets waarbij elk redelijk persoon de ingreep, inclusief verbonden risico’s verkiest boven de 
ziektetoestand en de gevolgen ervan, weegt een afwezigheid van toestemming niet op tegen het 
therapeutisch verkregen voordeel. Het tegenovergestelde, dus bij een minder dringende ingreep met 
aanzienlijk kans op verwikkelingen, zou de patiënt het oorzakelijk verband niet meer hoeven te 
bewijzen mits vermoeden van causaal verband.914 Causaliteitsbeïnvloedende componenten zijn  dus 
onder meer het noodzakelijk karakter van de ingreep, de frequentie en de ernst van het risico, de 

                                                           
904 Cass 12 mei 2006, Arr. Cass. 2006, 1083: Cassatie oordeelt expliciet dat deze theorie faalt naar recht; Antwerpen 
20 september 1999, T.Gez. 2001-02, 159; Rb. Namen 30 maart 2001, T.Gez. 2001-02, 34; Rb. Nijvel 5 september 1995, RRD 
1995, 298; R. D’HAESE, “Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed 
consent-vereiste als raakpunt”, TBBR 2010, 455. 
905 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis Antwerpen, Maklu, 1997, 
400-413. 
906 Cass. 16 december 2004, T. Gez. 2004-05, 298; S. LIERMAN, “Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de 
informatiemiskenning door de arts” (noot onder Cass. 16 december 2004), T. Gez. 2004-05, 302-308. 
907 Antwerpen 13 maart 2002,T.Gez 2001-02,245; Cass fr 13 november 2002, nr01-00.377. 
908 Zie voetnoot 696. 
909 Zie voetnoot 691. 
910 S. CALLENS, “Tendensen in het medisch aansprakelijkheidsrecht”, in Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten 
van de Balie van Kortrijk, Huur van diensten - aanneming van werk, Gent, Larcier, 2006, 453. 
911 Wetsvoorstel van 3 maart 1988 tot regeling van de verplichting de toestemming te vragen inzake medische handelingen, 
Parl.St. Kamer 1988, nr. 205/1, 12. 
912 Macey v. James, 427 A. 2d 803 (Supr. C. Vermont, 1981). 
913 HR 23 november 2001, NJ 2002, 386-387. 
914 M. VAN QUICKENBORNE, “De instemming van de patiënt in de therapeutische relatie”, in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en 
T. VANSWEEVELT, Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1997, nr. 42.  
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eventuele behandelingsalternatieven en de objectieve persoonlijke kenmerken van de patiënt.915 Zo 
zal het causaal verband bijvoorbeeld gemakkelijker worden aanvaard indien er een medische 
behandeling voorhanden is die even efficiënt is en minder risico’s met zich meebrengt.916 Ook indien 
het gaat om een ernstig risico dat regelmatig voorkomt, zal het oorzakelijk verband sneller worden 
aanvaard. 
 
Door deze toch wel zware bewijslast voor de patiënt, zal men vaak proberen terug te vallen op het 
aantonen van causaal verband tussen de fout en het verlies van kans om de behandeling geweigerd 
te hebben, risico’s te vermijden.917 De ontnomen kans om met kennis van zaken toe te stemmen zal 
hem recht geven op een schadevergoeding.918 Het betreft een gedeeltelijke schadevergoeding, de 
schade die bestaat uit de lichamelijke gevolgen van het verwezenlijkte risico dat niet door de arts 
werd meegedeeld, zal slechts voor een deel worden vergoed.919 Zoals eerder aangehaald kan enkel 
de economische waarde van de verloren gegane kans vergoed worden. Deze waarde kan niet 
bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.920 Doch 
voor de patiënt die niet kan aantonen dat er minstens een reële kans bestond dat hij geweigerd zou 
hebben indien hij juist geïnformeerd zou zijn geweest of indien de behandeling tot een verbetering 
van de gezondheidstoestand heeft geleid, zal het verlies van kans geen toepassing kennen.921 
 
In Frankrijk heeft zich bovendien een nieuwe zienswijze ontwikkeld sinds een arrest van 3 juni 
2010.922 Cassatie aanvaardt er dat een gebrek aan informatie een specifieke schade heeft 
teweeggebracht, voorwaarde is dus effectief de realisatie van het verzwegen risico. De patiënt heeft 
zich niet kunnen voorbereiden en lijdt hierdoor schade nl onvoorbereidheidsschade.923 “Louter het 
feit van niet ingelicht te zijn over de risico’s, leidt al tot schade.” Het aantonen dat hij bij volledige 
informatie geen toestemming had gegeven is overbodig. Ook in de Belgische rechtsleer juicht men 
deze theorie van morele alsook eventuele materiële schade toe indien de vergoeding niet louter als 
een symbolisch bedrag wordt gezien.924  
 

 

6.2.4.2 Bewijslast causaal verband Nederland 

 

6.2.4.2.1 Omkeringsregel: Uitzondering op art 150 RV 

 

De hoofdregel bepaalt dat deze bewijslast wordt gedragen door de patiënt. Vaak is het causaal 
verband onzeker omdat er verschillende mogelijke oorzaken aan de basis kunnen liggen voor de 
verwezenlijkte schade, de arts kan deze betwisten. De negatieve gevolgen van het conditio sine qua 
non-beginsel worden ook in Nederland gevoeld.925  Om het gevolg van causaliteitsonzekerheid voor 

                                                           
915 M.J.J. DE RIDDER, “Causaal verband bij informed consent”, TvGR 2000, 355 en 357-358. 
916 Rb. Leuven 10 februari 1998, TBBR 1998, 163. 
917 J.L. FAGNART, “Charge de la preuve et responsabilité médicale” in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, 
Bruylant, 2000, 107. 
918 E. DELBEKE, “De informatieplicht over de relevante risico’s van een medische ingreep: draagwijdte, determinerende 
factoren en gevolgen bij miskenning”, T. Gez. 2007-08, 368-369. 
919 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1997, 
321; M. BACACHE, “L’obligation d’information du médecin“, Médecine & Droit 2005, 8. 
920 Cass 23 september 2013, RW 2013-14, 940. 
921 Voor meer informatie rondom verlies van kans zie supra 6.2.3.1 p 108. 
922 Cass fr 3 juni 2010, JT 2011, 109 noot G GENICOT. 
923 C. LEMMENS, “Het pleit dan toch niet beslecht. De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op 
de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt”, T. Gez 2015-16, 367. 
924 T. VANSWEEVELT, “ De schending van de informatieplicht als een autonome schade”, T.Gez 2012-13, 266-268. 
925 T. HARTLIEF, “Proportionele aansprakelijkheid: een introductie” in A. AKKERMANS, M. FAURÉ en T. HARTLIEF (eds.), 
Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2000, 13. 
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de patiënt tegen te gaan, heeft de Hoge Raad de z.g. “omkeringsregel ”geïntroduceerd.926 Deze regel 
is een uit redelijkheid en billijkheid voortvloeiende uitzondering op de hoofdregel van artikel 150 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Er wordt in bepaalde gevallen vermoed dat de fout of 
onvoorzichtigheid van de arts een conditio sine qua non is. Dit vermoeden is weerlegbaar, zodat het 
aan de arts is om te bewijzen dat zijn fout of onvoorzichtigheid niet de oorzaak van de schade is.927 
Slaagt hij hier niet in, dan zal hij aansprakelijk geacht worden. De toepassing van de deze 
uitzonderingsregel vereist een gedraging in strijd met een norm, die ertoe strekt een specifiek gevaar 
ter zake van het ontstaan van schade te voorkomen. Daarbij moet dit gevaar zich in het concrete 
geval ook daadwerkelijk hebben verwezenlijkt.928 In vele gevallen zal de Hoge Raad beslissen dat een 
dergelijke specifieke norm, welke vereist is voor de toepassing van de omkeringsregel, niet aanwezig 
is.929 Tevens is de Hoge Raad van mening dat deze omkering enkel als ultimum remedium mag 
gehanteerd worden.930 Zo heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat de chirurg de 
bewijslast diende te dragen. Het was aan hem om aan te tonden dat hij wel aan de standaard van 
een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts had voldaan en dat de schade nl. de atrofiëring van 
het littekenweefsel niet te wijten was aan de toegepaste injectietherapie.931 

 

Over de ‘omkeringsregel’ is bijzonder veel inkt gevloeid. Aanvankelijk gaf de Hoge Raad geen 
toelichting wat de regel precies inhield en in welke gevallen deze van toepassing is. Er was een 
terughoudende opstelling van de Hoge Raad en de jurisprudentie van feitenrechters in de periode 
2003-2013. Door de jaren heen heeft de Hoge Raad echter meer duiding gegeven, waarbij het bereik 
van de ‘omkeringsregel’ enkele malen is verduidelijkt.  
 

Voor de medische aansprakelijkheidspraktijk betekent de beperking tot specifieke 
zorgvuldigheidsnorm volgens de Hoge Raad dat de enkele schending van de (algemene) norm van 
‘goed hulpverlenerschap’ (art. 7:453 BW) onvoldoende is.932 De meeste pogingen tot omkering van 
de bewijslast stranden dus dikwijls al in eerste aanleg. Eerst moet immers worden aangetoond, bij 
onzekerheid over het exacte verloop van de feiten, dat er sprake is van schending van een norm die 
strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar (vb. protocol). De ontstane schade moet aldus het 
typische gevolg zijn van de normschending.933 Diegene die zich op schending van deze norm beroept, 
behoeft ook bij betwisting aannemelijk te maken dat in het concrete geval het (specifieke) gevaar 
waartegen de norm bescherming beoogt te bieden, zich heeft verwezenlijkt. Dergelijke vaststelling 
zal in de meeste gevallen noodzaken  een deskundige aan te stellen. Voor de patiënt, de eiser, wordt 
dan aangenomen dat er een causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige daad/tekortkoming 
en de schade Het is dus bij toepassing van de omkeringsregels aan de arts om te bewijzen op causaal 
gebied dat de schade zich ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.934 Indien dit de arts niet lukt 
kan hij alsnog trachten aan te tonen dat er een reële kans op afwezigheid van causaliteit bestaat, de 

                                                           
926 A. AKKERMANS, De omkeringsregel ,bij het bewijs van causaal verband, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 127. 
Andere auteurs zien een rechtvaardiging in het feit dat medische handelingen in se opzettelijke slagen  en verwondingen 
zijn die de fysieke integriteit aantasten. In principe begaat de arts dus een onrechtmatige daad en moet aantonen dat hij 
hiervoor geïnformeerde toestemming van de patiënt heeft gekregen ,zie M. VAN QUICKENBORNE, "De instemming van de 
patiënt in een therapeutische relatie", R.W. 1986-87, 2425 en  HR 7 december 2007, LJN BB3670; zie ook eerder p 51 en 
124. 
927 I. BLOMSMA, L. VAN KESSEL en M. SCHELTEMA, “Bewijs en causaliteit” in R. VAN DER POEL, D. SCHEENJES en T. VAN DER WAL, 
Causaliteit. Top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief, Antwerpen, Maklu, 2010, 22; C. KLAASEN, 
Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 59-67; A. VERHEIJ, Monografieën Privaat 
Recht. Onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer,2005, 65-69. 
928 Zie bijv. HR 23 november 2002, NJ 2004, 304. 
929 HR 19 maart 2004, NJ 2004, 307. 
930 KBS advocaten Nieuwsbrief januari 2008, 1; Zie ook HR 15 december 2006, NJ 2007, 203. 
931 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 maart 1987, TvGR. 1990, 461. 
932 HR 19 maart 2004, NJ 2004, 307, met noot. W.D.H. ASSE; HR 2 maart 2001,NJ 2001, 649. 
933 S.D. LINDENBERGH, “De betrekkelijkheid van de omkeringsregel”, WPNR 2004, 434. 
934 J.M. MEYST-MICHELS , P.KLEIN-GUNNEWIEK ,” De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited”, PIV-
Bulletin 2015, nr 6, 21-24. 
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schade zou zich naar grote waarschijnlijk ook hebben voorgedaan zonder fout. In deze laatste situatie 
zal het gedeeltelijk tegenbewijs aanleiding geven tot een proportionele oplossing.935 De hoogte van 
de schadevergoeding is afhankelijk van de mate waarin de kans zich zou hebben gerealiseerd.936 
 

Een nadere invulling van de algemene zorgvuldigheidsnorm met een specifieke zorgvuldigheidsnorm, 
één die op zijn beurt in het bijzonder strekt tot voorkoming van de bij de patiënt verwezenlijkte 
(letsel)schade, laat wel mogelijkheid toe. Voor deze specifieke norm kan gekeken worden naar 
gedragsregels en/of protocollen voor zover die zijn opgesteld om specifieke schade bij de patiënt te 
kunnen voorkomen.937 In een protocol kan er sprake van een aanbevolen handelwijze die voldoende 
concreet is om te kunnen worden aangemerkt als een veiligheidsnorm die de arts bij het 
voorschrijven in acht dient te nemen.  Als de arts daarentegen niet wist, noch behoorde te weten in 
welke situatie de patiënt daadwerkelijk verkeerde (en derhalve andere vervolghandelingen 
toepaste), dan is geen sprake van (schending van) een veiligheidsnorm. Een speciale rol bij het 
bepalen of een norm voldoende specifiek is om als ‘veiligheidsnorm’ te gelden (of de mate van 
overschrijding zeer ernstig te achten), is een wetenschappelijke vermelding. Een gezaghebbend 
naslagwerk (vb. Farmacotherapeutisch Kompas) met daarin de vermelde contra-indicaties, 
waarschuwingen en voorzorgen bij het voorschrijven van geneesmiddelen, mag bij een (huis)arts 
bekend worden geacht. Indien een in dat naslagwerk beschreven risico zich verwezenlijkt, zal de 
rechter naar alle waarschijnlijkheidde omkeringsregel toepassen.  In twee zaken kon men een 
specifieke invulling geven aan de algemene zorgvuldigheidsnorm. De rechter beschouwde de 
waarschuwingen als dwingend en paste vervolgens de omkeringsregel toe.938 

 
Recentere arresten o.a. van 23 november 2012 en 7 december 2007 hebben ook toepassing gemaakt 
van de omkeringsregel. In dit laatste arrest 939 heeft de Hoge Raad dan toch gehoor gegeven aan de 
oproep tot omkering van de bewijslast van de eiser. Ouders haalden aan dat de hersenschade die 
hun pasgeboren kind had opgelopen een specifiek gevaar vormt van de specifieke overtreden norm 
nl. het niet -tijdig geboren laten worden van een kind in nood. In Nederland beschouwt men dit 
arrest voorlopig enkel als een uitzonderingregel.940 
 

Het blijft dus koffiedik kijken wanneer er sprake is van een voldoende nauwe band tussen de 
geschonden norm en het verwezenlijkte risico opdat de rechter de omkeringsregel toepast. Ook de 
mate waarin er sprake is van een feitelijk vermoeden van causaliteit zal een factor zijn die 
meespeelt.941 De structurele bewijsnood van de patiënt zal ook bijdragen in de beslissing van de 
rechter tot omkering van de bewijslast, doch dit element is onvoldoende om enkel op basis hiervan 
te opteren tot de bewijslast op de arts rust. De regel is bijgevolg erg variabel te noemen.942  
 

 
 
 
 

                                                           
935 A. AKKERMANS, “Theorie en praktijk van proportionele aansprakelijkheid” in A. AKKERMANS, M. FAURÉ en T. HARTLIEF 

(eds.), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, 105 en129. Het causaal verband 

situeert zich nu op het vlak van  kansschade. 
936 A. AKKERMANS, De ‘omkeringsregel’ bij het bewijs van causaal verband, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 153. 
937 Zie voetnoot 928. Zo zal een ziekenhuisprotocol inzake toedienen van anti-stolling gezien worden als een 

veiligheidsnorm gezien het ziekenhuis het risico van trombose na een operatieve ingreep wil vermijden. 
938 Rb. Utrecht 17 oktober 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1151 en Rb. Midden-Nederland 7 augustus 2013, 
ECLI:NL:RBMNE:2013:3261. 
939 HR 7 december 2007,ECLI:NL:HR:2007:BB3670, NJ 2007,644 
940 J.M. MEYST-MICHELS , P.KLEIN-GUNNEWIEK ,” De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited”, PIV-Bulletin 
2015, nr 6,24. 
941 C.J.M. KLAASSEN, Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 65. 
942 A. AKKERMANS, De ‘omkeringsregel’ bij het bewijs van causaal verband, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 155. 
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Toepassingsvoorwaarden 
 

Door het lezen van tal van uitspraken van de Nederlandse hoven943, kan ik concluderen dat men 
volgende toepassingsvoorwaarden heeft gecreëerd:  
 

a) de norm moet specifiek zijn zoals zojuist reeds beschreven. 

 

b) het causaal verband tussen fout en schade moet waarschijnlijk zijn. Een duidelijke grens 
wanneer er sprake is van een voldoende nauwe band tussen beide is er niet. Hoe sterker het 
feitelijk vermoeden van het causaal verband hoe sneller besloten wordt tot omkering van de 
bewijslast. De feitenrechter baseert zich hiervoor vooral op het deskundigenbericht. Voor 
toepassing van de ‘omkeringsregel’ moet dus sprake zijn van een reële kans op een beter 
behandelingsresultaat indien de fout niet was gemaakt. Hoewel de Hoge Raad de stelling heeft 
verworpen dat de ‘omkeringsregel’ ertoe zou strekken een laatste restje causaliteitsonzekerheid 
te overbruggen, heb ik geconstateerd dat de ‘omkeringsregel’ feitelijk wel door feitenrechters op 
die manier wordt gehanteerd. De omkeringsregel is dus niet toepasbaar voor onzeker causaal 
verband tussen een informatiefout van de arts en de gemaakte andere keuze van de patiënt (zie 
volgend punt). Deze conditio sine qua non is enkel noodzakelijk om te oordelen of de arts een 
fout heeft gemaakt. 

 
c) toepassen van de omkeringsregel moet billijk zijn. Ondanks dat aan alle voorwaarden was 
voldaan voor de toepassing, achtte de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch het niet rechtvaardig deze 
toe te passen.  Het oordeelde in haar vonnis d.d. 12 december 2012 dat het niet redelijk was het 
aansprakelijkgestelde ziekenhuis de schade volledig te laten vergoeden gezien patiënt ook 
schade zou hebben geleden indien de fout niet was gemaakt. De proportionele aansprakelijkheid 
ging dus boven toepassing van de ‘omkeringsregel’. 

 

De eerste en tweede voorwaarde zijn min of meer verweven met elkaar. Van een “beschermende 
strekking van een norm” m.n. strekt de norm voldoende tot voorkomen van de specifiek opgetreden 
schade zal pas sprake zijn voor de rechter indien voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat er 
aanknopingspunten aanwezig zijn voor het causaal verband. Zonder dat inzicht, zal een rechter 
immers ook (schade)gevolgen onder de beschermende strekking van een norm kunnen 
onderbrengen die misschien niet in verband staan met de normoverschrijding. Hierdoor kan de 
specificiteit van die norm ter voorkoming van een bepaald gevaar verwateren.  
 
Blijft echter de vraag of de Hoge Raad in de nabije toekomst nog gaat sleutelen aan de 
omkeringsregel. 
 

 

 

 

                                                           
943 Hof Arnhem 2 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012: BX8853; Rb. Haarlem 1 juni 2005 en Hof Amsterdam 3 augustus 
2010, kenbaar uit HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7 264; Rb. Arnhem 20 oktober 2011, ECLI:NL:RBARN:2011: 
BU4405; Hof ’s-Gravenhage 26 maart 2003, ECLI:NL:GHSGR:2003: AF6263; Rb. Arnhem 29 juli 2009, ECLI:NL:RBARN:2009: 
BJ4640; Rb. Utrecht 17 oktober 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012: BY1151; Rb. Amsterdam 13 november 2013, 
ECLI:NL:RBAMS:2013: 7837; Hof Amsterdam 2 maart 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006: AX3550; Hof ’s-Hertogenbosch 10 maart 
2009, ECLI:NL:GHSHE:2009: BH5919; Rb. Amsterdam 11 augustus 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010: BP0743; Rb. Midden-
Nederland 7 augustus 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013: 3261; Rb. Zutphen 18 november 2009, ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4468. Rb. 
Middelburg 28 april 2004, ECLI:NL:RBMID:2004:AP0788, Centrale Raad van Beroep 15 mei 2009, 
ECLI:NL:CRVB:2009:BI4831; Hof Amsterdam 5 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR2898; Arnhem 2 maart 2011, 
ECLI:NL:RBARN:2009:BP6939; Rb. Rotterdam 2 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4845; 5 Rb. ’s-Hertogenbosch 12 
december 2012, ECLI:NLRBSHE:2012:BY6328, r.o. 2.26; Hof Arnhem 25 april 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:BM5194. 
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Afwijzing verzoek door rechter 
 
Indien om de omkeringsregel verzocht werd en de rechter wijst deze toepassing af dan moet hij wel 
het afzien ervan motiveren. Verschillende reden kunnen hiervoor worden aangehaald. Meestal zal de 
rechter motiveren dat de aangehaalde overtreden norm niet voldoende specifiek was m.n. niet in 
voldoende mate strekt ter voorkoming van de door hem specifiek geleden schade of de rechter kan 
ook argumenteren dat de daadwerkelijke situatie waarin de patiënt verkeerde de arts niet bekend 
was of behoorde te zijn.944 
 

Informed Consent 
 

Het causaal verband bij gebrek aan informed consent gaat om de keuze die de patiënt heeft 
gemaakt. Enkel in de veronderstelling dat de patiënt van de behandeling zou hebben afgezien bij 
volledige informatie (en het risico zich dus niet zou hebben verwezenlijkt) is er plaats voor 
schadevergoeding. Ook hier kunnen we de vraag stellen of ten aanzien van de hypothetische 
beslissing van de patiënt het objectieve (wat zou een redelijk handelend patiënt hebben gedaan) of 
subjectieve criterium moet worden gehanteerd? Deze rechtsvraag werd nog niet expliciet aan de 
Hoge Raad voorgelegd maar in het arrest van 23 november 2001 gaf men de patiënt hierin de 
keuze.945 
 
De indirecte schade (andere keuze) wordt meestal veroorzaakt in deze gevallen door een correct 
uitgevoerde behandeling en is er geen verwezenlijking van het risico dat de norm wil beschermen 
m.a.w. dan is het informatieverzuim geen conditio sine qua non geweest voor het ontstaan van de 
schade. Er moet volgens de Hoge Raad om die reden geen omkering van de bewijslast 
plaatsvinden.946De Nederlandse Hoge Raad heeft in twee arresten, die op dezelfde dag zijn gewezen, 
de toepassing van de ‘omkeringsregel’ bij informed consent -zaken expliciet afgewezen.947  
Volgens de Hoge Raad is het risico dat de patiënt een keuze maakt die hij anders misschien niet zou 
hebben gemaakt, indien hij goed was geïnformeerd, van een andere orde dan het risico bij een 
hartoperatie. De informatieplicht van de arts heeft niet de bedoeling om de patiënt te beschermen 
tegen risico’s, echter wel om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen tot het al dan niet 
verlenen van toestemming (zelfbeschikkingsrecht van de patiënt).948  
 
Het bewijs leveren dat de patiënt van de behandeling zou hebben afgezien als hij voldoende 
informatie had ontvangen, lukt zelden. Hierdoor blijft de patiënt vaak met lege handen achter 
ondanks tekortschieten van de arts in zijn informatieplicht. De arts zal dus op civielrechtelijk vlak niet 
worden gesanctioneerd hiervoor.949 Men kan voor het sanctioneren van de arts wel de tuchtrechter 
aanspreken, doch ook hier blijft de patiënt op zijn honger naar schadevergoeding zitten...  
Een deel in de rechtsleer is ook de mening toegedaan dat op basis van art. 150 Rv “… tenzij uit enige 
bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast 

                                                           
944 Hof Arnhem 15 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BP8479, r.o. 4.5. 
945 HR 23 november 2001, JOL 2001, 683. 
946 L.G.J HENDRIKX en A.J. AKKERMANS, ”Causaliteitsonzekerheid bij informed consent.Beschouwing naar aanleiding van 
Chester v Afshar, Tvgr 2007, nr 7, 498-515. A. AKKERMANS, ”De omkeringsregel ,bij het bewijs van causaal verband, Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 98. 
947 HR 23 november 2001, Ingenhut, NJ 2002, 386 met noot J.M.B. VRANKEN; HR 29 november 2002, RvdW 2002, 190-191; 
H. LEENEN, J. DUTE en W. KASTELEIN, Handboek gezondheidsrecht. Deel II: gezondheidszorg en recht, Houten, Bohn Stafleu 
Van Loghum, 2008, 412.  
948 M. KROES, “Bewijstlastverdeling en informed consent”, PP 2007, 163; HR 23 november 2001, NJ 2002, 386 en HR 23 
november 2001, NJ 2002, 387; M.STAUCH, “Taking the consequences for failure to warn of medical risks”, Modern Law 
Review 2000, 266. 
949 M.J.J. DE RIDDER,” Causaal verband bij informed consen”t, TvGR 2000, 353-361. 
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voortvloeit.” m.n. op deze laatste uitzondering doelende, de bewijslast dat de patiënt ook met 
aanwezigheid van de niet- gegeven informatie had ingestemd, in beginsel op de arts te leggen.950  

 
Doordat de Hoge Raad heel terughoudend is met het toepassen van de omkeringsregel, kan op het 
eerste zicht de vraag gesteld worden wat weegt zwaarder? Het risico dat de patiënt ten onrechte 
met zijn schade blijft zitten of het risico dat de arts ten onrechte wordt veroordeeld. Voor beide valt 
wat te zeggen. Bovendien is de Hoge Raad de patiënt wel zeer vergaand tegemoetgekomen door bij 
de arts een verzwaarde stelplicht te leggen, zowel toepasbaar bij de bewijslast van de fout als bij de 
bewijslast van het causaal verband.951 Dit compenseert in ieder geval wel dat de arts bij uitstek 
diegene is die iets over de toedracht van de opgetreden complicatie kan verklaren en bovendien ook 
veel deskundiger is. Een andere belangrijke tegemoetkoming is de mogelijkheid om een 
proportioneel causaal verband aan te nemen. Hierdoor wordt de bewijslast voor de patiënt om het 
causaal verband te bewijzen aanzienlijk verlaagd. Het is niet meer alles of niets gezien hij kan 
volstaan met het bewijs dat door de fout, de kans op een beter behandelingsresultaat/de kans op het 
nemen van een andere beslissing, verloren is gegaan. Zodoende kunnen we toch besluiten dat er in 
Nederland door de jurisprudentie heel wat aandacht wordt geschonken aan het belang van de 
patiënt. Ook moet opgemerkt worden dat de visie van de Hoge Raad in theorie wel de mogelijkheid 
laat van het toepassen van de omkeringsregeling indien de niet-gegeven informatie niet gericht is op 
het maken van een keuze of op het verkrijgen van geldige toestemming. Denken we aan sterilisatie 
bij de man, als de arts de patiënt niet attendeert op de nog vruchtbare korte periode na de ingreep, 
kan de patiënt ervan uitgaan dat hij volledig bevrijd is van een kans op zwangerschap. Het doel van 
deze informatie is juist specifiek gericht op het voorkomen van een ongewenste zwangerschap.952  

 

Off-label 
 

Ook de schending van een informatieverplichting bij een geneeskundige behandeling met een 
experimenteel karakter is, net als bij schending bij een behandeling met een conventioneel karakter, 
onvoldoende specifiek.953  Het Hof merkt op dat op een arts bij een behandeling met een 
experimenteel karakter in zijn algemeenheid een verdergaande informatieverplichting rust, maar die 
verdergaande verplichting dient hetzelfde doel als de informatieverplichting bij een conventionele 
behandeling. In beide gevallen dient de patiënt zodanig geïnformeerd te worden dat hij een goede 
en weloverwogen beslissing kan nemen omtrent zijn behandeling.  Naar het oordeel van het Hof valt 
dan ook niet goed in te zien dat de omkeringsregel bij schending van de informatieverplichting ten 
aanzien van een conventionele medische behandeling niet, maar ten aanzien van een behandeling 
met een experimenteel karakter wel van toepassing is. Om die reden bestaat er geen aanleiding om 
waar -volgens vaste jurisprudentie- de omkeringsregel niet van toepassing is op het bewijs van 
causaal verband tussen schending van een informatieverplichting en de ontstane schade, deze wel 
toepasselijk te maken bij off-label behandelingen. 
 

Combinatie met verlies van theorie van kans 
 

De omkeringsregel kan niet aanzien worden als een doeltreffende oplossing bij causale onzekerheid 
Zelfs met de omkering van de bewijslast blijft het risico wel alles of niets.954  

                                                           
950 C.C.M. NADORP-VAN DER BORG, “Het recht van de patiënt op informatie in het Duitse civiele recht. Een voorbeeld?”, TvGR 
1995, 2-13. 
951 Wanneer een zorgverlener het causaal verband betwist, rust ook hier een informatieplicht op hem die met zich 
meebrengt dat van hem mag worden verlangd dat hij ter motivering van zijn betwisting aan de patiënt de gegevens 
verschaft waarover hij als arts de beschikking heeft of kan hebben; HR 19 maart 2004, NJ 2004, 307  
952 A.J. AKKERMANS, De omkeringsregel bij het bewijs van causaal verband, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 106; HR 29 
november 2002,  RvdW 2002, 191. 
953 Gerechtshof Leeuwarden 19 december 2007, NJF 2008, 160. 
954 M.G. FAURÉ, “ Proportionele aansprakelijkheid “ in A. AKKERMANS (ed.), Causaliteit. Inleidingen gehouden op het 
symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2003, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003, 33. 
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Wetende dat bij proportionele aansprakelijkheid het er minder om doet wie de bewijslast draagt 
gezien de onrechtmatige gedraging wordt vermoed de oorzaak te zijn van de schade. Indien echter 
een gedeeltelijk tegenwijs dit vermoeden kan doorbreken en de definitieve schade kan doen omslaan 
naar een kansschade zal de mogelijkheid bestaan om alsnog een gedeeltelijke schadevergoeding toe 
te kennen aan de patiënt.955  Niet enkel de afwezigheid van het oorzakelijk verband doch ook het 
bewijs dat een reële kans op afwezigheid wordt geaccepteerd als tegenbewijs De toepassing van de 
omkeringsregel en de theorie van verlies van kans kunnen dus hand in hand lopen.956  
 

6.2.4.3 Besluit  
 

Inzake medische aansprakelijkheid krijgt het bewijsrecht een belangrijke plaats in Nederland.  
De Hoge Raad heeft in het verleden via jurisprudentie een aantal belangrijke uitgangspunten 
geformuleerd zoals de verzwaarde stelplicht (bewijsplicht fout), verschuiving van bewijslast t.a.v. 
tekortschietend handelend arts en de toepassing van de omkeringsregel voor het bewijs van causaal 
verband. In juridisch opzicht is men op niveau van procespartijen de arts en zijn patiënt als gelijke 
partijen gaan aanschouwen. In vergelijking met Nederland wordt er in het Belgische recht veel 
minder gebruik gemaakt van de techniek van de omkering van de bewijslast in het voordeel van de 
benadeelde. In België wordt de bewijslast met betrekking tot het causaal verband slechts 
uitzonderlijk omgekeerd, met name wanneer het bestaan van het oorzakelijk verband door de 
rechter wordt vastgesteld op grond van feitelijke vermoedens. Een escalatie naar het Amerikaanse 
malpractice fenomeen zal zich in België niet voordoen. De rechter zal zich vaak richten tot een 
deskundigenverslag opgesteld door een collega-arts. Alhoewel de rechter niet gebonden is tot het 
volgen van het deskundig advies zal dit in 99% van de gevallen wel gebeuren. In 
aansprakelijkheidszaken speelt bovendien naast het materiële recht ook het bewijsrecht 
(procesrecht) een hoofdrol. 
 

6.3 Tuchtrechtelijke aanspraklijkheid 
 

6.3.1 België 
 

Het tuchtrecht beoogt niet het rechtstreeks beschermen van de patiënt noch de vergoeding van de 
schade. Deontologie, tucht en kwaliteitsbewaking dat is de drievoudige doelstelling van ons medisch 
tuchtrecht.957 De Provinciale Raden zijn bevoegd op basis van art 6,2° KB nr. 79958 met het treffen van 
tuchtmaatregelen. Waar het strafrecht kan terugvallen op wetteksten met betrekking tot schending 
van de maatschappelijke orde inzake precies omschreven misdrijven, laat het tuchtrecht meer 
vrijheid bestaan.  
 

6.3.1.1 Tuchtrechtelijke strafbare feiten 
 

De tuchtrechter, de Provinciale Raden van de Orde der Artsen, oordeelt vrij over de feiten. Indien de 
rechter acht dat een bepaald feit een schending uitmaakt van de Code Geneeskundige Plichtenleer 
959 ofwel de eer aantast van het beroep kan hij een sanctie opleggen dewelke is voorzien in het 
tuchtrecht. Men kan echter ook een tuchtrechtelijke veroordeling oplopen op grond van 

                                                           
955 A. AKKERMANS,” Theorie en praktijk van proportionele aansprakelijkheid” in A. AKKERMANS, M. FAURÉ, en T. HARTLIEF 
(ed.), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 200, 85 . 
956 C. KLAASSEN, Monografieën BW. Schadevergoeding: algemeen, deel 2, Deventer, Kluwer, 2007, 78. 

 
957 H.NYS, “ Finaliteit van het tuchtrecht in de gezondheidszorg” in F. DEWALLENS (ed.) Tuchtrecht voor medische beroepen, 
Gent, Mys en Breesch, 1999, 2; E. ANKAERT, Rechtshandhaving en medische beroepsuitoefening, Brugge, die Keure, 2007, 
85. 
958 KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen, BS 14 november 1967. 
959 Over de afdwingbaarheid van  de Code is reeds besproken zie 4.4   
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ongeschreven regels.960 DUJARDIN attendeert wel op het feit dat de vervolgde arts minstens op de 
hoogte is van de verwijten en duidelijk wijze de schending formuleren.961 Het Hof van Cassatie kan 
gelukkig controle uitoefenen of de tuchtrechtelijke schending daadwerkelijk in alle redelijkheid een 
tuchtvergrijp uitmaakt.962  
 

6.3.1.2 Tuchtrechtelijke sancties 
 

Bestraffing is dus mogelijk zonder dat een nauwkeurig omschreven tekst deze handeling strafbaar 
stelt.963 Dit maakt dat het tuchtrecht over een grote discretionaire vrijheid beschikt. In tegenstelling 
tot het strafrecht kiest de tuchtrechter zelf welke sanctie hij oplegt voor welke deontologische 
fout.964 Er wordt hier ook geen onderscheid gemaakt tussen opzettelijke- of onopzettelijke 
inbreuken. Nalatigheid uit slordigheid of onverschilligheid volstaat. Evenmin is de vereiste van schade 
noodzakelijk om de arts te sanctioneren.965 
 

Bovendien kent het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem en het adagium “le criminel tient le 
disciplinaire en état” geen toepassing. Eenzelfde feit mag dus zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk 
of burgerrechtelijk worden bestraft.966 Intern, in het tuchtrecht zelf, is het non bis in idem principe 
weldegelijk van toepassing.967 De tuchtrechter zal niet moeten wachten op de uitspraak van de 
strafrechter. De autonomie van de tuchtrechter zorgt ervoor dat hij de veroordelingen van de 
strafrechter niet moet volgen. Hij beslist zelf of de strafrechtelijk veroordeelde feiten als tuchtfeiten 
moeten worden aanzien. Indien de arts zou worden vrijgesproken door de strafrechter wegens 
onvoldoende bewezen feiten, zal de tuchtrechter dit niet kunnen tegenspreken, het heeft dezelfde 
waarde als gezag van gewijsde van een vonnis. Niet wachten kan dus gevaar inhouden van 
overtreding van het vermoeden van onschuld.968 Omgekeerd is de strafrechter niet gehouden tot wat 
de tuchtrechter heeft beslist. 
   

6.3.1.3 Bewijsvoering 
 

In tuchtzaken geldt eveneens het principe dat de disciplinaire fout moet worden bewezen tegen 
diegene die wordt vervolgd. De draagwijdte van dit principe is hier echter uiterst beperkt.  
Het verzwijgen of het verbloemen van de waarheid als dusdanig, wordt als een disciplinaire fout 
beschouwd waaraan een sanctie is verbonden. Het zwijgrecht zoals gebruikt in het strafrecht kent 
hier geen toepassing volgens art 69 van de Code Geneeskundige Plichtenleer. Doch het 
Grondwettelijk Hof kan zich niet vinden in dit standpunt. Een zwijgen van een vervolgende persoon 
in het tuchtrecht kan noch een verzwaring van de tuchtsanctie noch op een opzichzelfstaande sanctie 
veroorzaken volgens het Hof.969 Zwijgrecht behoort tot het recht op een eerlijk proces en heeft 

                                                           
960 Het is onmogelijk," stelde de procureur-generaal verder "de feiten die de waardigheid van het ambt aantasten, in teksten 
vast te leggen. Geen regel heeft overigens een absolute inhoud. En de beoordeling van de feiten is nu eenmaal tijden 
plaatsgebonden uit E. KRINGS , "Plichten en dienstbaarheden van de leden van de rechterlijke macht", openingsrede van de 
procureur-generaal van 1 sept. 1988, nr. 22. Doch bij ontstentenis van een schriftelijke regel, kan een bepaalde gedraging 
alleen na een redelijk onderzoek bestempeld worden als een fout of als een aantasting van de eer of de waardigheid van 
het ambt. 
961 J .DUJARDIN,”Principes généraux” in P.CORVILAIN (coord.), Le droit disciplinaire des ordres professionnels, Brussel, Larcier, 
2004, 16. 
962 Cass 26 september 1986, Arr.Cass. 1985-86, nr 51; Cass 3 februari 1986 en 9 mei 1986, Arr.Cass. 1985-86, nrs 347 en 
552. 
963 Cass 2 december 1993, Arr.Cass. 1993,1020; J. SACE,” L’autonomie de l’action disciplinaire”, Rev.dr ULB, 1991, 13. 
964 Het wettelijkheidsbeginsel "nulla poena sine lege" geen andere sancties opleggen dan die waarin het reglement voorziet 
965 I. OPDEBEEK, Tuchtrecht in de lokale besturen, Brugge, die Keure, 1992, 65. 
966  I. OPDEBEEK, Tuchtrecht in de lokale besturen, Brugge, die Keure, 1992, 9. 
967 E. DE GROOT, “Aard van het tuchtrecht en relatie met strafrecht” in Een effectief tuchtrecht voor gezondheidsberoepen, 
Gent, Larcier, 2013,74.   
968 Cass 29 juni 2007, RW 2008-09, 381; . I.OPDEBEECK, De tuchtregeling in de lokale besturen, Brugge, Die Keure, 1985, 95.   
969 Arbitragehof 25 januari 2001, nr4/2001, RW 2003-04, 56. 
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voorrang boven de Code.970 Volgens STEVENS is het artikel 876 Ger.W. dat bepaalt dat de rechtbank 
het geschil beslecht volgens de bewijsregels die van toepassing zijn op de aard van het geschil.971 Wel 
van belang is welke regels gezien het strafprocesrecht geen wettelijk bewijs kent. De rechter oordeelt 
autonoom over de bewijskracht van de aangebrachte elementen, in tegenstelling tot de burgerlijke 
rechter waar de bewijsmiddelen een gereglementeerd zijn en een hiërarchie is toegekend. STEVENS 
is van mening dat alle bewijsmiddelen in het Burgerlijk Wetboek toepassing kennen alsook de 
bewijsprocedures van het Gerechtelijk Wetboek.972   
 

6.3.1.4 Openbaarheid 
 

Alhoewel in België de zittingen van de Raden van Beroep openbaar verlopen volgens KB nr. 79 i.t.t. 
tuchtrecht in eerste aanleg waar de zaak ten gronde achter gesloten deuren plaatsvindt 973, kan de 
arts alsnog verzoeken om de rechtsvoering/zitting achter gesloten deuren te houden of kan de Raad 
dit ambtshalve beslissen omwille dat het belang van de openbare orde, goede zeden of veiligheid dit 
vereisen. Weliswaar heeft volgens art 6, eerste lid EVRM iedereen recht op een openbare 
behandeling van zijn zaak en moet de uitspraak steeds in het openbaar gewezen worden. In art 6 
wordt geen gewag gemaakt van een uitzondering op de zitting op verzoek van de arts doch 
rechtspraak van het EVRM geeft groen licht om hier een uitzondering in te zien.974 Het KB nr. 79 ( 
artikel24, 2° lid) maakt in verband met de uitzondering op openbaarheid geen onderscheid tussen 
zitting en uitspraak, echter volgens art 6 EVRM moet het vonnis steeds in het openbaar uitgesproken 
worden.975 Het Hof van Cassatie976 lijkt de weg van het KB te volgen en zal indien de zitting niet 
openbaar verloopt ook de uitspraak niet openbaar maken. In de praktijk maakt al dan niet 
openbaarheid van de beslissing voor de aanbrenger van de klacht weinig verschil aangezien hij niet 
wordt aanzien als partij en dus ook geen hoger beroep kan instellen, zal hij niet op de hoogte zijn van 
het verloop van de zitting noch op de hoogte worden gebracht van de uitspraak hierin.977  
 

6.3.1.5 Publicatie 
 

Gezien de uitspraken van de Orde tot op heden nog steeds niet worden gepubliceerd, weten we als 
buitenstaander niet het aantal- en welke uitspraken er reeds gedaan zijn i.v.m. off-label 
voorschrijven. We hebben enkel weet van de Nationale Raad die een aantal adviezen uitgebracht 
heeft rondom off-label.978 Het gevaar echter van deze adviezen schuilt hem in het feit dat deze 
inhoudelijk vaak imperatieve geboden of- verboden bevatten. Hun nauwkeurigheid laat weinig 
manoeuvreerruimte. Door de Orde worden ze vaak voorgesteld als dwingende richtlijnen ondanks 
dat het louter adviezen zijn die niet bindend zijn. 
 
 
 
 

                                                           
970 D. HOLSTERS,”Knelpunten in evoluerend medisch tuchrecht” in F.DERUYCK en M.ROZIE (eds), Het strafrecht bedreven, 
Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die Keure, 2011 ,343. 
971 J. STEVENS, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, 2E editie, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1997, 811. 
972 Ibid. 
973 D. HOLSTERS, “Knelpunten in evoluerend medisch tuchtrecht” in A. DE NAUW, F. DERUYCK en M. ROZIE, Het strafrecht 
bedreven. Liber amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2005,  342. 
974 EHRM 28 juni 1984, Campbell en Fell v Verenigd Koninkrijk, Publ. E.C.H.R. serie A, vol 80 . P.LEMMENS en D. D’HOOGHE, 
Het recht van verdediging in tuchtzaken, Antwerpen, Kluwer 1989 nr 2. 
975 Ibid. 
976 Cass. 15 september 1995,T.Gez 1995-96,358. 
977  R. VAN GOEHTEM, De Orde van geneesheren,  in T.VANSWEEVELT en F.DEWALLENS (eds.);  Handboek Gezondheidsrecht 
Volume I; Antwerpen, Intersentia, 2014, 590. 
978 Zie voetnoot 14 en 235. 
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6.3.2 Nederland  
 

6.3.2.1 Administratief Rechtscollege 
 

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (hierna Wet BIG) en in het op deze wet 
gebaseerde Tuchtrechtbesluit, is het tuchtrecht voor de gezondheidszorg wettelijke geregeld.979  
In artikel 47 lid 2 Wet BIG wordt opgesomd welke beroepsgroepen onder het tuchtrecht vallen.980 
Alsook van belang zijn de reglementen opgesteld door de administratieve rechtscolleges zelf.981 
Naast het wettelijke tuchtrecht, kan het ook zijn dat artsen via lidmaatschap van beroepsorganisatie 
onderworpen zijn aan verenigingstuchtrechtspraak, doch dit laat het wettelijke tuchtrecht 
onverlet.982  
 
Nederland kent, in tegenstelling tot België, geen publiekrechtelijke beroepsordes zoals de Orde der 
Artsen, voor het tuchtrechtelijk toezicht op gezondheidsberoepen. Het tuchtrecht is er toevertrouwd 
aan administratieve rechtbanken. Er zijn vijf Regionale Tuchtcolleges voor gezondheidsberoepen in 
Nederland, elk met een eigen territoriaal werkgebied waarin zowel juristen als beroepsgenoten 
zetelen.983 Zij behandelen klachten in eerste aanleg. De samenstelling ervan verschilt naargelang de 
betrokken gezondheidsmedewerker. Zo zal voor een klacht tegen een arts, het voorzitterschap 
worden waargenomen door een jurist, bijgestaan door een tweede jurist en drie artsen, 
voorgedragen door de minister en tijdelijk benoemd gedurende 6 jaar. Het Centraal Tuchtcollege in 
Den Haag behandelt zaken in hoger beroep en kent enkel een repressief karakter, ze hebben geen 
deontologisch normerende bevoegdheid,984 waarbij niet enkel de burger, collega’s doch ook de 
overheid middels de Inspectie voor Gezondheidszorg een klacht kan indienen in het belang van de 
burger.985 In surplus kent het Nederlands systeem, buiten de sancties die ook door onze Orde van 
Artsen worden gehanteerd, een sanctie van een tuchtrechtelijke geldboete.986  
 

6.3.2.2 Tuchtrechtelijke strafbare feiten 

In art 47 BIG wet zijn 2 tuchtnormen neergeschreven. Aan de hand hiervan wordt door de 
tuchtrechter bepaald of het tuchtrecht van toepassing is. Valt een gedraging niet onder een van deze 
twee tuchtnormen dan kan de tuchtrechter ook geen uitspraak over de zaak doen en derhalve geen 
maatregel opleggen.987 De 2 open tuchtnormen krijgen door het tuchtcollege een concrete invulling. 
Op deze manier ontstaan deontologische standaardnormen pas a posteriori.  

De eerste tuchtnorm heeft betrekking op het handelen of nalaten in strijd met de zorg die de 
beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoort te betrachten. Het stellen van een verkeerde of te 

                                                           
979 Besluit van 20 mei 1997, houdende regelen inzake tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid 
(Tuchtrechtbesluit BIG),Stb. 1997, 238. 
980 Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, Stb 
1993, 655. Een hulpverlener kan slechts via het tuchtrecht worden aangesproken indien hij ingeschreven staat in het 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-register. 
981 bijvoorbeeld Reglement van het Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg CTG dat op 1 januari 2003 in werking is 
getreden. 
982  J. LEGEMAATE, E.B. VAN VEEN, J.C.J. DUTE, W.R. KASTELEIN, Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010/2011 , Houten,Bohn 
Stafleu van Loghum, 2010, 84. 
983 https://www.tuchtcollege-gfezondheidszorg.nl/over-de-tuchtcolleges. 
984 E. DE GROOT, “De Tuchtrechtelijke organisatie van gezondheidsberoepen, strafrecht” in Een effectief tuchtrecht voor 
gezondheidsberoepen, Gent, Larcier, 2013,154.  
985 P. VANKRUNKELSVEN,  K. MERCKX, M. DE MEYERE, J.J. AMY,” De Orde van geneesheren op een keerpunt: hervormen of 
verdwijnen”, Tijdschr. voor Geneeskunde, 2012, 62. 
986 https://www.bigregister.nl/overbigregister/maatregelen/uitlegmaatregelenwetbig/; art. 48 van wet 11 november 1993 
Stb. 655, 9 december 1993, hierna wet BIG. 
987 https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen./praktijkdilemmas/praktijkdilemma/hoe-werkt-het-tuchtrecht.htm. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1997-238.html
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/j-legemaate/16265/index.html?lastId=24027
https://www.bigregister.nl/overbigregister/maatregelen/uitlegmaatregelenwetbig/
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen./praktijkdilemmas/praktijkdilemma/hoe-werkt-het-tuchtrecht.htm
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late diagnose, het onvoldoende informeren over de behandeling, het voorschrijven van verkeerde 
medicijnen of het schenden van het beroepsgeheim valt hieronder.988 

De tweede tuchtnorm behelst het handelen of nalaten in de hoedanigheid van hulpverlener dat in 
strijd is met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.  Hieronder 
kunnen diverse zaken vallen waaronder verzekeringsfraude onjuist optreden in de media.989  

In Nederland zijn er sporadisch casussen te vinden van tuchtzaken inzake off-label medicatie. Een 
vaak aangehaald voorbeeld betrof een arts gynaecoloog die ®Adalat als weeënremmer had 
voorgeschreven bij een dreigende vroeggeboorte, terwijl ®Adalat enkel officieel erkend is voor een 
hoge bloeddruk. Het Centraal Medisch Tuchtcollege maakte hierbij duidelijk dat er casussen 
denkbaar zijn dat de arts een patiënt off-label moet behandelen op grond van zijn wettelijke plicht 
dat men iedere patiënt de best mogelijke behandeling te geven. Deze verplichting is sterker dan de 
morele verplichting geneesmiddelen zo veel mogelijk volgens de productinformatie te gebruiken. De 
tuchtrechter oordeelde dat de arts door het off-label voorschrijven niet onzorgvuldig of 

onverantwoord had gehandeld want er was reeds verantwoord en voldoende grootschalig 
onderzoek verricht, waarvan de resultaten door publicatie toetsbaar waren. Wel kreeg de arts 
in kwestie een waarschuwing, omdat hij aan de patiënt geen informed consent had gegeven omtrent 
het off-labelkarakter.990 Hieruit blijkt nog maar eens dat art 7:488 BW m.n. de aard van de 
behandeling (off-label) duidelijk moet worden gecommuniceerd naar de patiënt toe. Zo ook op 29 
maart 2016 kwam het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van Den Haag tot de conclusie dat 
alhoewel de arts off-label medicatie had voorgeschreven, dit verantwoord was volgens het 
Tuchtcollege gezien er binnen de beroepsgroep een standaard in ontwikkeling was. Ook hier liep de 
arts een berisping op omdat hij niet voldaan had aan de ‘verzwaarde’ informatieplicht, in dit geval 
melding dat het om een off-label voorschrift ging en over de mogelijke bijwerkingen.991 Een andere 
casus waarbij een arts ®Prenyl, een middel ter bevordering van de vruchtbaarheid, als afslankmiddel 
voorschreef en van het Regionaal Tuchtcollege een waarschuwing kreeg opgelegd. De arts ging 
vervolgens in beroep gezien hij vond dat zijn voorschrijfgedrag niet in strijd is met de zorg die hij als 
arts behoort te geven. De discussie heeft zich hier naar het off-label voorschrijven in het algemeen 
gevormd. Het Centraal Tuchtcollege vond dat een uitspraak hierover doen een rechtsvormende taak 
is, die de tuchtrechter te boven gaat. De opgelegde maatregel is dus gebleven en het hoger beroep 
van de arts werd verworpen.992  

6.3.2.3 Bewijsvoering 

Het medisch tuchtrecht kent een vrij bewijsstelstel. Dit brengt mee dat de medische tuchtrechter vrij 
is in de acceptatie en waardering van bewijsmiddelen, alsmede ten aanzien van de verdeling van de 

bewijslast.993 Volgens de rechtsleer is het voldoende als de tuchtrechter van een aangebracht feit 
overtuigd is, op welke manier dan ook qua bewijsmaatstaf.994 Hoewel de bewijslast in beginsel dus bij 
de klager van de klacht ligt volgens de civiele procedure, kan de tuchtrechter bepalen - er is een vrij 

                                                           
988  Art 47 § 1,a  ,wet BIG . 
989 art 47 § 1,b wet BIG . 

990 Centraal Medisch Tuchtcollege 10 februari 1998, JGR 2007,42. 
991 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag, 29 maart 2016, 

ECLI_NL_TGZRSGR_2016_32, http://tuchtrecht.overheid.nl 
992 Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, 23 oktober 2003, nr 2003/013, inzake het voorschrijven van Pregnyl als 

afslankmiddel;  P.W.A. EDGAR, “Afslankdokter tuchtrechtelijk veroordeeld”, Medisch Contact, 2004; Op 24 december 2009 
beantwoordde de minister van VWS Kamervragen over dit off-labelgebruik: “ De arts die Pregnyl off label voorschrijft levert 
geen verantwoorde zorg en overtreedt bovendien artikel 68 van de Geneesmiddelenwet. Voorzover artsen via internet aan 
onbekenden voorschrijven overtreden zij ook artikel 67 van de Geneesmiddelenwet”, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-1106.html. 
993 HR 6 december 1996, NJ 1998, 543, conclusie A.G. MOK. 
994 M.J.C. LEIJTEN, Tuchtrecht getoetst, Gouda, Quint,  1991,  318 : voldoende voor een bewezenverklaring is, dat het 
tuchtcollege op enigerlei wijze ervan overtuigd is dat de beklaagde heeft gehandeld of nagelaten zoals hem verweten wordt. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1998-67-p14-SC13320.html%20JGR%202007/42
http://tuchtrecht.overheid.nl/
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/11141/afslankdokter-tuchtrechtelijk-veroordeeld.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Volksgezondheid,_Welzijn_en_Sport
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bewijsstelsel - dat deze in een bijzonder geval op de beroepsbeoefenaar komt te liggen.995  Gezien de 
niet-lijdelijkheid van de tuchtrechter, kan de tuchtrechter ambtshalve de klacht aanvullen wat niet 
mogelijk is in de civiele recht.996 De vraag is of een dergelijke uitspraak, die gunstig is voor de klager, 
wel enige bewijskracht heeft in een mogelijks latere civiele zaak. Deze tuchtuitspraak is immers niet 
aan bewijsregels gebonden waardoor gesteld kan worden dat de uitspraak de toets van de 

bewijsregels van het civiele recht niet zal kunnen doorstaan.997 Tuchtrechters zouden best aangeven 
welke bewijsstandaarden en in welke gevallen hanteren. Een motivering van de toetsing daaraan zou 
meer rechtszekerheid bieden. 

6.3.2.4 Openbaarheid 

In Nederland worden alle beslissingen van de tuchtrechter in het openbaar uitgesproken. Alsook 
wordt de aanbrenger er op de hoogte gebracht van de uitspraak/vonnis. Hij wordt beschouwd als 
een procespartij i.t.t. bij ons. Bovendien worden de vonnissen van tuchtcolleges reeds daags na de 
uitspraak gepubliceerd op www. tuchtrecht.nl. (anonieme partijen). Sinds 1 juli 2012 wordt de van de 
opgelegde tuchtregel, waarschuwing niet meegerekend, ook melding gemaakt in een BIG-register.998  

Transparantie van de uitspraken is ook nodig in België.999 De Orde heeft begrepen dat hun instituut 
en concepten nog in een” antiek kleed” kleven, niet meer aangepast aan onze huidige 
maatschappelijke -en juridische samenleving. Hun conceptnota van 2015 1000 bevat dan ook een 
aantal punten die gemoderniseerd moeten worden. Er is nood aan een democratisch georganiseerde 
en transparante regulering. De grondslag van het medisch tuchtrecht mag niet langer enkel 
gebaseerd zijn op “de eer en waardigheid” van het artsenberoep doch behoort ook ingegeven te zijn 
door het streven naar kwalitatieve zorgverlening in belang van de patiënt, net zoals de Wet 
Patiëntenrechten. Algemeen aanvaarde principes van rechtspraak en de rechten van de beklaagde 
verdienen respect. Openbaarheid van zittingen, hoorrecht van patiënten, ontvangstbericht van de 
uitspraak, recht om in hoger beroep te gaan. Een centraal register waar derden de uitspraken kunnen 
raadplegen gezien de uitspraken wel degelijk de samenleving aanbelangen. Is er in de toekomst 
ruimte voor een tuchtrecht naar Nederlands model voor alle gezondheidsberoepen samen onder de 
koepel van een Hoge Raad voor Deontologie? Er zal een gedegen nieuwe structuur moeten worden 
uitgewerkt, gezien een overheveling naar de gewone rechtbanken geen optie is. 

Er is schaarse jurisprudentie te vinden over al dan niet verantwoord off-label gebruik door 
Nederlandse tuchtrechters, doch tot op heden heeft nog geen enkele civielrechtelijke rechter zich in 
Nederland of België uitgesproken over de aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. 

6.3.3 VS 
 

Ook in de VS zijn in de Staten de Medical Boards1001 actief op het gebied van tuchtrechtelijke 
sancties. Iedere staat heeft zijn eigen Medical Board en eigen medical practice act en beroepscodes. 

1002 Wegens een veelheid van Staten ga ik hier niet verder op in.  

                                                           
995 W.R. KASTELEIN, “De relatie tussen civiele medische aansprakelijkheid en tuchtrechtelijke medische aansprakelijkheid, 
huidige en toekomstige ontwikkelingen”, in T. HARTLIEF, W.R. KASTELEIN, Medische aansprakelijkheid: actuele en 
toekomstige ontwikkelingen, Den Haag, Sdu, 2010, 4.  
996 art. 66 lid 2 Wet BIG. 
997 J. LEGEMAATE, Verantwoordingsplicht en  aansprakelijkheid in de gezondheidszorg, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, 
35. 
998 https://www.bigregister.nl/overbigregister/maatregelen/ 
999 P. VANKRUNKELSVEN,  K. MERCKX, M. DE MEYERE, J.J. AMY,” De Orde van geneesheren op een keerpunt: hervormen of 
verdwijnen”, Tijdschr. voor Geneeskunde, nr. 2, 2012, 57 e.v. 
1000 NATIONALE RAAD ORDE DER ARTSEN, concepnota: hervorming van de orde der geneesheren,, Tijdschrift Nationale Raad, 
nr 150, 2015, 
1001 The Federation of State Medical Boards (FSMB) of the United States is a national non-profit organization that 
represents the 70 state medical and osteopathic boards of the United States 
1002 Each state has laws and regulations that govern the practice of medicine and specify the responsibilities of the medical 
board in regulating that practice. These regulations are laid out in a state statute, usually called a medical practice act. State 
medical boards establish the standards for the profession through their interpretation and enforcement of this act, 

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-profit_organization
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Om aan te tonen dat er wel degelijk tuchtrechtelijke uitspraken over off-label bestaan, wil ik graag 
volgende tuchtzaak uit Californië aanhalen. Een arts had in de jaren 2000 tot 2002 frequent rugpijn 
off-label behandeld met het geneesmiddel ®Enbrel, verder heeft hij destijds deze behandeling ook uit 
de doeken gedaan in verschillende medische tijdschriften. Dit off-label gebruik werd gepromoot door 
hem als een innovatieve therapie in het behandelen van rugpijn zonder operatie. Dit vormde volgens 
de California Business and Profession Code een overtreding op professioneel gedrag, vervolgens 
kreeg de arts o.a. effectief een schorsing gedurende 60 dagen en moest hij verplicht een ethische 
cursus volgen.1003  
 

6.4 Exoneratiebedingen tussen arts en patiënt 
 

6.4.1 België 
 

6.4.1.1 Vόόr 1991: toegelaten 
 

Binnen de medische sector waren er een aantal verschillende strekkingen over het feit dat net zoals 
in het gemeen recht een arts zijn aansprakelijkheid contractueel kan uitsluiten inzake alle fouten, 
buiten de opzettelijke fouten.1004 Exoneratiebedingen blindelings toelaten, zou een al te gemakkelijke 
vluchtweg zijn om medische aansprakelijkheid te ontlopen. Uitgaande hiervan zou dit nefast zijn voor 
de patiënt, bovendien strookt dit niet met Cassatierechtspraak.  
  

6.4.1.1.1 In bepaalde omstandigheden alsnog ongeldig 
 

Volgens Cassatie was een exoneratiebeding niet geldig voor opzettelijke fouten, net zoals het beding 
naar hun mening niet geldig was bij strijdigheid met bijzondere wetten en wanneer dat het elke 
betekenis aan een contract zou ontnemen.1005 Het is onder deze laatste uitzondering dat medische 
exoneratiebedingen werden gecategoriseerd. Volgens een tweede strekking was de geldigheid van 
dergelijke clausule echter afhankelijk van de aard van de ingreep zoals bij een risicovolle ingreep.1006 
Een 180 % tegenoverstelde visie werd vertegenwoordigd door PRISON en DEVILLE waarbij exoneratie 
enkel geldig was bij vrij eenvoudige ingrepen en dit op verzoek van de patiënt.1007  

 

6.4.1.1.2 Motivering ongeldigheid 
 

Een exoneratiebeding is een contractuele regeling rondom civielrechtelijke aspecten.  
Het verbod rechtvaardigen omwille dat medische beroepsfouten vaak een strafrechtelijk misdrijf 
uitmaken en artsen wegens strijdigheid met openbare orde, zich niet kunnen exoneren hield dus 
geen stand. Alsook de goede trouw en billijkheid hielden geen juridische grondslag  invoor het 

                                                                                                                                                                                     
http://www.mbc.ca.gov/About_Us/Laws/ . Zo heeft bv de Staat California wel in hun Business and Professions Code, sinds 
2006 sectie 2295 opgenomen met specifiek de informed consent vereiste bij off-label, Assembly bill nr 2856, 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=200520060AB2856 
1003 https://www.casewatch.org/board/med/tobinick/accusation.shtml 
1004 De principiele geldigheid van exoneratiebedingen werd in België algemeen erkend :Deze geldigheid vloeit voort uit de 
wilsautonomie van partijen. Mits zij de bepalingen van openbare orde en van dwingend recht eerbiedigen, kunnen 
contractanten vrij contracteren en de inhoud van hun verbintenissen bepalen  uit T. VANSWEEVELT, de privaatrechtelijke 
positie van de patiënt, T.P.R. 1995, 1756  ; P. HERMANS, L. LAMINE, "De aansprakelijkheid van het medisch team" , R. W., 
1979-80, 804; in dezelfde zin: R.  ANDRÉ, les responsabilites, Brussel, Bureau d'études R. André, 1981, 812: deze auteurs 
waren van mening dat een arts zich kan exonereren. 
1005 Cass., 25 september 1959, Arr. Cass  1960, 86 en Pas., 1960, I, 113. Sommige zijn van mening dat het enkel de essentie 
van het contract betreft die economische waarde moet ontnemen. Enig meningsverschil is hier niet vreemd :  T. 
VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 903; N. 
CARETTE, “Exoneratiebedingen in het gemeen recht”, Jura Falc. 2004-05, 81. 
1006 J. RUTSAERT ,”De L'exclusion de la responsabilite delictuelle entre contractants", B.J. 1932, 298, noot R. PIRSON.. 
1007 R. PIRSON en A. DE VILLE, Traité de Ia responsabilite civile extra contractuelle II, Brussel, Bruylant, 1935, 377.  
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verbod. Een overeenkomst moet uiteraard te goeder trouw worden uitgevoerd doch rechters 
hebben niet de bevoegdheid om in concreto exoneratiebedingen te verbieden. Volgens Cassatie kan 
een rechter niet de inhoud van een overeenkomst wijzigen omwille van billijkheidsredenen.1008 
Uiteraard heeft de rechter wel in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om bij rechtsmisbruik een 
exoneratiebeding rondom medische aansprakelijkheid buiten spel te zeten.1009  
 
Het overgrote deel haalde als oorzaak aan dat het menselijk lichaam buiten de handel is en men hier 
dus niet geldig over kon contracteren.1010 Deze stelling is niet geheel correct gezien een 
exoneratiebeding inzake lichamelijke schade slechts een regeling bevat over de schade inhoudt en 
bijgevolg het menselijk lichaam niet als voorwerp heeft.1011 Een andere deel in de rechtsleer 
rechtvaardigde de ongeldigheid niet zozeer door het buiten de handel zijn, als wel dat een aantal 
wetten een effectief herstel van lichamelijke schade beogen bijvoorbeeld de Wet 10 april 1971 
betreffende arbeidsongevallen. Hierdoor ontstaat een algemeen beginsel van ongeldigheid voor 
exoneratiebedingen inzake lichamelijke schade omdat de vergoeding van deze schade van algemeen 
belang is.1012  
 

Alsook de schending van de vertrouwensrelatie tussen de arts en patiënt bij een exoneratiebeding 
werd aangehaald.1013 Of deze overtuigend genoeg was, bestonden wel twijfels, gezien bij andere 
beroepsbeoefenaars in andere sectoren ook sprake is van een vertrouwensrelatie en waar men wel 
geldig kon exonereren op deze basis. Misschien is het net deze vertrouwensrelatie die het mogelijk 
moet maken dat de patiënt begrip toont voor de risico’s toehorende aan de behandeling en daarom 
exoneratie zou aanvaarden.1014  
 

Mijns inziens was de meest overtuigende grondslag tot verbod, zoals Cassatie in 1959 al reeds had 
uitgesproken nl. het feit dat een arts (schuldenaar) via de behandelingsovereenkomst zich tot een 
bepaalde prestatie kan verbinden en terzelfdertijd kan bedingen dat hij niet voor de niet-nakoming 
zal instaan.1015 Wellicht was een exoneratie over een essentieel deel van de overeenkomst reeds 
voldoende voor de nietigheid van de overeenkomst. Elk exoneratiebeding werd in concreto 
beoordeeld inzake de essentie van de overeenkomst. Aanvaardbaar leek wel een beding waarbij de 
arts zich ontdeed van zijn aansprakelijkheid voor een lichte fout.1016 De verbintenis van de arts bleef 
bestaan, bijgevolg bleef hij dan immers aansprakelijk voor zijn zware fouten.  
 

Ondanks dat er geen eensgezindheid bestond omtrent de juridische grondslag, verwierp de 
overgrote meerderheid exoneratiebedingen in medische context.1017  
 

                                                           
1008 Cass 15 oktober 1978, Arr.Cass 1987-88, 190. 
1009 Cass 19 september 1983, Arr.Cas. , 1983-84, 52; Cass 18 juni 1987, Arr.Cass 1986-87, 1441. 
1010 A. VAN OEVELEN , De aansprakelijkheid jegens psychisch gehandicapten", R.G.A.R., 1980, 9; Nochtans is N. CARETTE niet 
deze mening toegedaan, volgens hem is een exoneratie van lichamelijk schade wel geldig indien het geding via kennis en 
aanvaarding tot stand is gekomen, een uitvoering conform art 1134 BW rechtvaardigt dit, zie in :N. CARETTE, 
Exoneratiebedingen in het gemeen recht, jura falconis, 2004-2005, 63-86. 
1011 E. DIRIX, “Exoneratiebedingen”., T.P.R. 1988, 1186; R. KRUITHOF, “Les clauses d’exonération totale ou partielle de 
responsabilité.Rapport belge.”., in  J. LIMPENS, In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer, 1987, 179. 
1012 B. DUBUISSON, “Les clauses limitatives ou exonératoire de responsabilité ou de garantie en droit belge”, in P. WERY 
(ed.), Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Die Keure, 2001, 52-53. 
1013 J. HERBOTS ,”De exoneratiebedingen in het gemeen recht", in J. HERBOTS en C. PAUWELS (eds),  Exoneratiebedingen, 
Brugge, Die Keure, 1993, 3 ; E. DIRIX, , “Exoneratiebedingen”, T.P.R., 1988, 1192-1193  . 
1014 J. MAEIJER, preavies Nederlandse Juristenvereniging , in H.N.J. V., 1987, 65, http://njv.nl/preadviezen/historisch-
overzicht-2/ 
1015 Cass., 25 september 1959, Arr. Cass  1960, 86 en Pas., 1960, I, 113; L. CORNELIS, “Les clauses d'exonération de 
responsabilité couvrant la faute personelle et leur interprétation", noot onder Cass. 22 maart 1979, R.C.J.B. 1981, 207. 
1016 B. SLUYTERS, Medische aansprakelijkheid in Amerika en Nederland, Deventer, Kluwer, 1974, 50. 
1017 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1992, 
749-750; M. VAN QUICKENBORN ,De instemming van de patient in de therapeutische relatie R. W.1986- 87, 2429. E.DIRIX, 
“Exoneratiebedingen”, T.P.R. 1988, 1192-1193.  
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6.4.1.2 Na 1991: wettelijke bepalingen 
 

a) Medische handeling 
 

Exoneratiebedingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen verboden zijn nietig zoals reeds 
eerder aangehaald.  
 

W.O.B.V.B. en Wet Handelspraktijken 
 

Zowel de Wet van 3 april 1997 betreffende Oneerlijke Bedingen in overeenkomsten gesloten tussen 
titularissen van Vrije Beroepen en hun cliënten 1018 als de W.H.P.C. (1991)1019 hebben reglementering 
uitgewerkt i.v.m. onrechtmatige bedingen tussen vrije beroepen en cliënten.Voor vrije beroepers 
o.a. artsen hield art 32,°37 en art 33§1 WHPC een verbod in voor het afsluiten van 
exoneratiebedingen met de patiënt.1020 Beide wetten zijn op vandaag niet meer van kracht. 
Ook de vrijheid van exoneratie voor aansprakelijkheid bij experimentele therapie werd hierbij aan 
banden gelegd. 
 

W.M.P.C. 
 

De Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC)1021 heeft de Wet 
handelspraktijken (WHPC) vervangen. Deze wet is ondertussen opgenomen in het Wetboek 
Economisch Recht. Elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming of 
een beoefenaar van een vrije beroep en een consument die, alleen of in samenhang met een of meer 
andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten 
van de partijen ten nadele van de consument", is een onrechtmatig beding volgens art. I.8, 20° WER. 
Bedingen waarbij de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep zijn aansprakelijkheid bij een 
eventuele wanprestatie al te zeer uitsluit of beperkt zijn verboden conform art. XIV.50, 25° WER 
Een beding geldt dus als onrechtmatig als het de arts op juridisch vlak duidelijk bevoordeelt ten koste 
van de patiënt. 
 

De wet verbiedt dus geen exoneratiebeding op basis van het voorwerp maar duidelijk wel op basis 
van economische ongelijkheid. 
 

De nietigheid is echter beperkt tot het betrokken beding, zoals dit ook in het gemeen recht het geval 
is. Het staat ook buiten twijfel dat de rechter de nietigheid van een exoneratiebeding wegens 
strijdigheid met deze bepalingen ambtshalve kan opwerpen. Dit vloeit voort uit de rechtspraak van 
het Europese Hof van Justitie inzake onrechtmatige bedingen.1022  
 

 

b) Experimenten 
 

Vóór de invoering van de Wet Experimenten waren medische exoneratiebedingen niet verboden:  

                                                           
1018 B.S.30 mei 1997. 
1019 Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de Consument, B.S. 29 augustus 1991 
Consument, B.S. 29 augustus 1991 
1020 art. 32 °27 WHPC beschouwt als onrechtmatig een beding dat op “ongepaste wijze de wettelijke rechten van de 
consument ten aanzien van de verkoper of een andere partij in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van 
gebrekkige uitvoering door de verkoper van een van diens contractuele verplichtingen uit te sluiten of te beperken”; Art. 33 
§ 1: Elk onrechtmatig beding in de zin van de bepalingen van deze afdeling is verboden en nietig. 
1021 de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010. 
1022 HvJ. 21 november 2002, Cofidis, zaak nr. C-473/00, J.C.P. 2003, Jur. II, 10082, 947, noot G. PAISANT. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.I.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.XIV.50
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De proefpersoon kon immers niet beschouwd worden als een consument in de zin van art. 1 7° 
WHPC of art 2,2° WOBVB.1023 In de periode vόόr de Wet Experimenten kon een benadeelde patiënt 
zich enkel beroepen op het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Het valt dan ook toe te juichen dat met 
het ontstaan van de Wet Medische Experimenten de opdrachtgever (arts) verhinderd wordt om zich 
nog langer voor zijn aansprakelijkheid te exonereren.1024 

Ook enige onenigheid bestaat over al dan niet onbeperkte aansprakelijkheid voor een arts die werkt 
onder een BVBA. Kenmerk van BVBA is dat zij enkel gebonden zijn tot hun vennootschapsvermogen. 
Volgens de deontologische Code van de Orde der Artsen, is een arts echter altijd onbeperkt 
aansprakelijk.1025 Een BVBA zal dit dus kunnen oplossen door een statutaire clausule op te nemen. 
Toch kan men zich vragen stellen of de patiënt voor een civiele rechter zich kan beroepen op een 
deontologische regel van de Orde gezien deze een beperkte juridische waarde bezitten, zal het 
moeilijk aantoonbaar zijn dat schending van de deontologische regel ook een schending van de 
zorgvuldigheidsnorm uitmaakt. De code is nog steeds niet bindend en kan bijgevolg geen 
zorgvuldigheidsnorm opleggen, het is nog steeds de rechter die bepaalt of de arts zich als een 
normaal, zorgvuldig arts in dezelfde omstandigheden heeft gedragen.1026 

 

6.4.2 Nederland 
 

Nederland kent een wettelijk exoneratieverbod in artikel 7:463 B.W.1027 Bijgevolg kan een arts zich 
niet exonereren voor fouten. Reeds op 14 april 1950 werd in het röntgen-arrest het beroep op een 
exoneratie door een arts niet toegelaten.1028 Doordat de arts behoorde te weten dat de behandeling 
medisch niet verantwoord was, was het beding in strijd met de goede zeden. Ook bij experimenten in 
de wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMOM) worden exoneratiebedingen 
uitdrukkelijk verboden, zelfs voor de lichtste fout.1029  
 

6.4.3 VS 
 

Ook in de VS worden exoneratieclausules met terughoudendheid beoordeeld. Ze worden vaak 
aanzien als “against public policy” 1030 : Het in strijd zijn met de openbare orde wordt vaak 
ingeroepen, vandaar dat exoneratiebedingen niet zo vaak voorkomen.  Zo oordeelde in 1977 het 
Supreme Court van Tennessee in een geval waarin een arts een abortus ondeskundig had uitgevoerd 
zodat een 23-jarige ongehuwde vrouw toch tegen haar wens een kind kreeg, dat de exoneratie-
clausule die de arts haar vooraf had laten tekenen 'against public policy' was en bijgevolg 
ongeldig.1031 De rechter citeerde uit Willeston on Contracts. Hieruit blijkt dat professionele personen 
zich niet kunnen exonereren voor eventuele nalatigheid.1032 Artsen vervullen een gemeenschapstaak, 

                                                           
1023 De consument is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op 
de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. 
1024 Art. 29 § 1 in fine Wet Experimenten is het sluitstuk voor de door de wetgever beoogde optimale 
deelnemersbescherming: “…iedere contractuele bepaling tot beperking van deze aansprakelijkheid (lees: 
objectieve aansprakelijkheid van de opdrachtgever) wordt nietig geacht”. 
1025 Art 162§ 1 Code Geneeskundige plichtenleer; R. MEERT- VAN DE PUT, “ le problème de la responsabilité professionnelle 
dans le cadre de l’exercice en société de la profession médicale”, in L'exercice en société des professions 
libérales, Brussel, Bruylant, 1989,167. 
1026 Deontologische regels kunnen hierbij een aanwzijzing zijn, doch de rechter is hier niet door gebonden. 
1027 “De aansprakelijkheid van een hulpverlener of, in het geval bedoeld in artikel 462, van het ziekenhuis, kan niet worden 
beperkt of uitgesloten.” 
1028 HR 14 april 1950, NJ 1951, 17. 
1029 art 7,11 WMOM. 
1030  J. KING, The Law of Medical Malpractice in a Nutshell ,West Publishing Co., St. Paul , 1977, 289; In België wordt de 
aansprakelijkheid van artsen nooit geacht de openbare orde te raken zie  R. DALCQ, “Faut-il limiter la responsabilité des 
professions libérales”, in Mélanges en Hommage du professeur Jean Baugniet, Brussel, Faculté ULB, 1976, 110 
1031 Olzen v. Molzen, 558 S.W.2d 429 (Tenn. 1977). 
1032 R.A. LORD , Williston on Contracts, Lawyers Cooperative Publishing, 1972, § 1751. 

http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel462/
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hun verantwoordelijk is dan ook groter dan bij andere personen. Op dit gebied zitten rechtspraak en 
rechtsleer op eenzelfde lijn.1033 Illinois heeft het verbod zelf opgenomen in hun wetgeving.1034  
 
Inzake experimenten is er enkel een verbod op biomedisch wetenschappelijk onderzoek conform 
§50.2 Code of Federal Regulations.1035 Therapeutisch experiment valt hier niet onder dus zijn in 
principe kan de arts hier zijn aansprakelijkheid uitsluiten. Rechtspraak hieromtrent is terug te vinden 
in New York.1036 Hier bepaalde het Hof van Beroep in de zaak Schneider v. Revichi dat dergelijke 
bedingen  “convenant not to sue” zijn indien de patiënt vrijwillig toestemt met een experimentele- en 
toch wel risicovolle ingreep  en mits de inhoud van het beding duidelijk is.1037 Wel worden ze 
restrictief geïnterpreteerd ten nadele van de arts.1038 Doch in deze desbetreffende zaak werd de 
patiënt misleid volgens het Hof omdat door de titel van het beding “Consent for Medical Care “een 
doorsnee patiënt wellicht zou denken dat hij slechts een toestemmingsformulier ondertekende doch 
geen afstand van aansprakelijkheid. 
 

6.5 Aansprakelijkheid gedekt door de verzekering? 
 

6.5.1 Civielrechtelijk 
 

6.5.1.1  Medisch handelen 
 

Afwijken van aansprakelijkheidsregels zodat de burgerrechtelijke gevolgen van een fout of 
nalatigheid op een ander m.n. de verzekering wordt afgewenteld is perfect mogelijk. 
Aansprakelijkheidsregels zijn niet van openbare orde, men kan dus rechtsgeldig afwijken ervan.1039  
 

In België is een arts wettelijk niet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, 
nochtans bestaat er wel een deontologische plicht hiertoe, opgelegd door de Belgische Orde der 
Artsen doch gezien deze nog steeds niet bindend is kan dit moeilijk als wettelijk verplichting worden 
aanzien.1040 De arts zal de patiënt conform art 8/1 Wet Patiëntenrechten wel moeten informeren of 
hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft.1041 Theoretisch kan de tuchtrechter hier wel een 
sanctie aankleven maar gezien in praktijk iedere arts wel een verzekering heeft zal dit niet aan de 
orde zijn . Niet dat niet-verzekering grote gevolgen voor de patiënt teweegbrengt, aangezien deze in 
dat geval kan terugvallen op het Fonds voor Medische Ongevallen dewelke de patiënt zal vergoeden. 
De Wet Medische Ongevallen stelt nochtans wel de vereiste van verzekering, hier betreft het volgens 

                                                           
1033 A.R. HOLDER, A medical malpractice law,  New York, Wiley, 1978, 318. 
1034 Illinois, 111. Ann. Stat. eh. III, 4478: “Releases from liability äs condition of medical treatment is against public policy. 
Any contract or agreement signed by any person prior to or äs condition of such person receiving medical treatment in any 
form, which releases from liability any physician, hospital or other health care provider for any malfeasance, misfeasance or 
nonfeasance in the course of administering any medical treatment or Service is void and against the public policy of the 
State of Illinois”. 
1035 21CFR50.20  …..”No informed consent, whether oral or written, may include any exculpatory language through which the 
subject or the representative is made to waive or appear to waive any of the subject's legal rights, or releases or appears to 
release the investigator, the sponsor, the institution, or its agents from liability for negligence”. Dit is enkel geldig bij 
gesubsidiëerd biomedisch onderzoek door de FDA uit J. TER HEERDT, Het experiment beproefd. Een juridische analyse van 
medische experimenten met mensen, Antwerpen, Maklu, 2000, 560. 
1036 Schneider v; Revici, 817 F.2d987 (1987) 
1037 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd. Een juridische analyse van medische experimenten met mensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 560. 
1038 S.S. SANBAR, Legal Medicine, Philadelphia, Mosby Elsevier, 2007, 70. 
1039 L. SCHUERMANS,A. VAN OEVELEN, C. PERSYN en J-L. SCHUERMANS, Overzicht van rechtspraak. Schade en schadeloosstelling 
(1983-1992), T.P.R. 1994, 905. 
1040 art 159§5 Code Geneeskundige Plichtenleer. 
1041 De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt of hij al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere 
individuele of collectieve vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid. 



 

149 

JOQUÉ echter een persoonsverzekering.1042 Op termijn wil de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
wel werk maken van een verplichting. Echter zolang men niet alle zorgverleners toegang kan 
verlenen, wat een noodzakelijk gevolg is van een verzekeringsplicht is dit nog niet aan de orde.1043  
 

Een goede verzekering zou zowel de contractuele- als buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
arts moeten dekken.  Meestal zal er sprake zijn van een behandelingsverbintenis doch de patiënt die 
door een overeenkomst is verbonden kan vaak wegens de uitzondering op het samenloopverbod 
kiezen voor een buitencontractuele vordering tot schadevergoeding. Toch komt het voor dat een 
verzekeraar enkel voor de buitencontractuele aansprakelijkheid dekking verleent, zodat de arts zelf 
moet instaan voor de schadevergoeding n.a.v. een contractuele vordering.1044 Gelet op het feit dat de 
patiënt geen partij is bij de overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekerde arts, zal deze niet 
gebonden zijn door die verzekeringsovereenkomst. Toch kan de verzekeraar in sommige gevallen een 
exceptie, vrijstelling, nietigheid of verval van recht uit de overeenkomst tegenwerpen aan de patiënt 
dat een rechtstreekse vordering instelt. Excepties, nietigheden en verval van recht die hun oorzaak 
vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat, kunnen dan worden tegengeworpen.1045 Het Hof 
van Cassatie heeft reeds meermaals beslist dat alcoholintoxicatie geen feit is dat het schadegeval 
voorafgaat, en dat dit dus geen reden is voor de verzekeraar om dekking te weigeren.1046 Wanneer 
het schadegeval echter opzettelijk, zou zijn veroorzaakt, leidt dit tot verval van recht, wat wel 
tegenwerpelijk is aan de patiënt.1047  
 

Een arts moest geen angst hebben dat de verzekering off-label voorschrijven in hun 
exoneratiebeding gaan opnemen onder de categorie van opzet en grove schuld gezien bij 
experimentele therapie het primaire doel het behandelen van de patiënt is.1048 Wat een grove fout is, 
wordt aan contractspartijen overgelaten. In de rechtsleer zijn er aantal auteurs die menen dat de 
rechter absoluut geen inspraak hierin heeft. De rechter kan enkel nog nagaan of het gedrag van de 
verzekerde onder dat beding valt.1049 Andere auteurs nemen dan weer het tegendeel aan kwestie dat 
de rechter hierin zijn volledige vrijheid behoudt.1050  

                                                           
1042 G. JOQUÉ,”De verplichte verzekering, het fonds en de vergoedingsprocedure in de Wet Medische Schadegevallen” in 
H.BOCKEN (ed.),Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 127. 
1043 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg,,Parl.St.,Kamer 2009-10, nr. 52-
2240/006 ,48. 
1044 Antwerpen 1 maart 1995, T. Gez. 1995-96, 221, noot N. JEGER. 
1045 Art 151 §2 Wet Verzekeringen. 
1046 Cass. 25 mei 2007, Pas. 2007, 1004; RW 2008-09, 494, noot C. VAN SCHOUBROECK 
1047 Brussel 5 december 2003, RW 2006-07, 1158; Gent 23 januari 2003, RW 2005-06, 190. Vb van opzettelijke fout: 
uitvoeren van een niet-therapeutisch experiment. 
1048 Art 62 Verzekeringswet: “Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden 

dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. 
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de 
verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van 
grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald. 
De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld aangemerkt mogen worden.” Principieel zal 
de verzekeraar voor de grove fout echter dekking moeten verlenen, tenzij deze in duidelijke bewoordingen en expliciet in 
het verzekeringscontract wordt uitgesloten. De invulling van het begrip ‘grove fout’ in de verzekeringsovereenkomst moet 
evenwel nauwkeurig, uitdrukkelijk en op beperkende wijze gebeuren. Hierdoor zullen vele verzekeraars de schadegevallen 
waarvoor zij geen dekking willen verlenen niet als grove fout kwalificeren, maar als gewone uitsluitingsgrond vermelden 
zoals bij een tekortkoming aan de informatieplicht of afwezigheid van een weloverwogen toestemming van de patiënt uit  
T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, Gent, Mys 
& Breesch, 1997, nrs. 28-46 en 55-56, . Deze evolutie is nadelig voor de verzekerde, aangezien deze zelf moet bewijzen dat 
een schadegeval wordt gedekt door de verzekeringsovereenkomst en daarvan niet wordt uitgesloten 
1049 Pol. Hoei 13 januari 2005, VAV 2007, 35. 
1050 Ongeacht de omschrijving van een bepaalde uitsluiting, zal de rechter kunnen herkwalificeren en bijgevolg nagaan of de 
fout wel degelijk een grove schuld is, zodat niet elke lichte fout door de verzekeraar wordt uitgesloten van dekking via de 
omweg van de ‘waarborguitsluiting zie  Cass. 25 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1370; Gent 28 april 2006, T. Verz. 2007, 234. 



 

150 

De gematigde oplossing van VANSWEEVELT verdient volgens mij de voorkeur waarbij een beperkte 
tussenkomst van de rechter zou toegelaten zijn bij onevenredige bepalingen.1051   

 

Off-label wordt wel meer en meer uitgesloten bij een hospitalisatieverzekering voor de patiënt Zo 
omschrijft art 22.5 van de algemene voorwaarden bij een DKV hospitalisatie verzekering dat het off-
label gebruik van geneesmiddelen, tenzij de verzekeraar de dekking ervan uitdrukkelijk en schriftelijk 
heeft aanvaard, uitgesloten is van de verzekeringswaarborg.1052 
 

6.5.1.2 Medische experimenten 
 

Medische experimenten die vroeger ook opgenomen werden in de contractuele lijst van grove 
fouten of uitdrukkelijke waarborguitsluitingen, kunnen nu niet meer uitgesloten worden aangezien 
de wetgever daarvoor een objectieve aansprakelijkheid en een verplichte verzekering heeft 
ingevoerd.1053 Art 29§3 van de Experimentenwet bepaalt dat geen enkele nietigheid, geen enkel 
verweer of verval door de verzekeraar aan de benadeelden kan worden tegengeworpen, tenzij in de 
door de Koning vastgestelde gevallen.1054 Kort gezegd betekent dit dat de opdrachtgever alle 
aansprakelijkheid, i.e. met of zonder fout, in verband met het experiment op zich dient te nemen.1055  
Hierdoor kan de patiënt wel aanspraak maken op een vergoeding van de verzekeraar ook al heeft de 
arts de fout opzettelijk begaan. Het verbod om de excepties tussen arts en verzekeraar tegen te 
werpen aan het patiënt doet echter geen afbreuk aan het recht van de verzekeraar om deze 
excepties later nog tegen te werpen aan zijn verzekerde, die wel partij is bij de 
verzekeringsovereenkomst.1056  
 

De wet laat via artikel 29§3 wel een mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst aan te passen 
naar een maximaal uit te keren bedrag of de maximum duur van dekking naar de wilsautonomie van 
de opdrachtgever en de verzekeraar. Een voet tussen de deur wordt hierbij gegeven aan de ethische 
commissie.1057 Bij onvoldoende waarborg van de aansprakelijkheidsverzekering zou het comité geen 
goedkeuring mogen geven.  In een Omzendbrief van 28 november 2004 adviseerde de Minister om 
als maatstaf voor de bepaling van minimum bedragen de bijdragen uit het Nederlandse 
verzekeringsbesluit aan te houden.1058   
 
Professor en auteur BALTHAZAR  is de mening toegedaan dat een aantal uitsluitingen uit het 
Nederlandse Verzekeringsbesluit als voorbeeld kunnen dienen voor de excepties die in België 
eventueel toch, tenminste als ze door de Koning worden vastgelegd, aan derden tegenstelbaar 
zouden kunnen zijn 1059 Zo zou bij experimentele therapie kunnen voorkomen dat de therapie niet 
het gehoopte effect teweegbrengt. De schade hierdoor zou desgevallend kunnen worden uitgesloten 
jvan verzekeringsdekking. In Nederland bestond vόόr 1 juli 2015 volgend artikel 5.2 in het Besluit 
Verplichte Verzekering bij Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen: “De verzekering 
behoeft niet te dekken de schade: a. die het gevolg is van het uitblijven van een vermindering van de 
gezondheidsproblemen van de proefpersoon, dan wel het gevolg is van de verdere verslechtering van 
de gezondheidsproblemen van de proefpersoon, indien de deelname van de proefpersoon aan het 

                                                           
1051 T. VANSWEEVELT, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, Gent, 
Mys en Breesch, 1997, 27. 
1052 https://biblio.dkv.be/pdfbib.ashx?lang=nl&id=11902.pdf 
1053 Art. 29 wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, B.S., 18 mei 2004. 
1054 De Koning heeft tot op heden nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
1055 Art. 29 § 1 in fine Wet Experimenten “…iedere contractuele bepaling tot beperking van deze aansprakelijkheid (lees: 
objectieve aansprakelijkheid van de opdrachtgever) wordt nietig geacht”.   
1056 Cass. 25 februari 2005, Arr. Cass. 2005, 472; Pas. 2005, 472, RGAR 2006, 14128; RW 2005- 06, 1585, noot G. JOCQUÉ. 
1057 Art. 11 §4 °9 Wet Experimenten. 
1058 Art. 3 van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek van 24 november 2014:  ten 
minste € 650.000,– per proefpersoon. 
1059 T. BALTHAZAR, De experimentenwet, ppt-presentatie in het kader van het opleidingsonderdeel ‘gezondheidsrecht’, 
Ugent,, Academiejaar 2007-2008. 
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wetenschappelijk onderzoek geschiedt in het kader van de behandeling van deze 
gezondheidsproblemen; b. door aantasting van de gezondheid van de proefpersoon waarvan 
aannemelijk is dat die zich ook zou hebben geopenbaard wanneer de proefpersoon niet aan het 
onderzoek had deelgenomen”. Sinds de wetswijziging van juli 2015 zijn deze artikels echter 
geschrapt. 
 

6.5.2 Strafrechtelijk 
 

Off-label voorschrijven behelst in hoofdorde de behandeling van de patiënt. Dit kan niet als een 
grove fout worden aanzien noch als een opzettelijke fout. We krijgen een ander uitgangspunt indien 
het vergaren van kennis de behandeling van de patiënt overtreft. Hierbij kan het off-label 
voorschrijven als een experiment worden aanzien waarbij de wettelijke regels ervan moeten worden 
nageleefd. Strafrechtelijke veroordelingen bij overtreding van een aantal wettelijke ethische normen 
zoals vastgelegd in art 33 Wet Medische Experimenten kunnen volgens art 155 Verzekeringswet 
nooit gedekt worden.1060 

7 AANSPRAKELIJKHEID VAN PRODUCENT 
 

7.1 Productaansprakelijkheid 
 

De producent, in regel de farmaceutische firma (doorgaans de opdrachtgever van experimenteel 
geneesmiddelenonderzoek), draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun producten 
via de Richtlijnproductaansprakelijkheid.1061 Binnen deze aanspraakmogelijkheid voor de patiënt 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de contractuele- of buitencontractuele relatie van de 
partijen.1062  

 

7.1.1 Wet Productaansprakelijkheid 
 

De Belgische wet Productaansprakelijkheid1063 voorziet in een objectieve aansprakelijkheid van de 
producent bij een gebrekkig product met name wanneer het niet de veiligheid biedt, die men als 
consument gerechtigd is te verwachten.1064 Hiermee worden de legitieme veiligheidsverwachtingen 
bedoeld.1065 Zowel op Europees als Belgisch niveau is er regelgeving met betrekking tot informatie 
die in de bijsluiter moet te vinden zijn. Bij ons is dit terug te vinden in KB van 14 december 2006.1066 
Men gaat uit van een objectief veiligheidscriterium, bekijkende vanuit de verwachtingen van een 
normaal zorgvuldig consument geplaats in dezelfde omstandigheden.1067 Deze aansprakelijkheid kan 
niet contractueel worden uitgesloten of beperkt ten aanzien van het slachtoffer (art 10, §1 WPA). 

                                                           
1060 Art 155 Verzekeringswet; A. LAUDE,” Dans la tourmente du Mediator:prescription hors AMM et responsabilités” ( noot 
onder Cass 12 juni 2011, R. Dalloz 2011,256. 
1061 Doch dit kan ook de apotheker zijn bij magistrale bereidingen: T. VANSWEEVELT,” Rechtsverhoudingen, aansprakelijkheid 
en schadevergoeding in de gezondheidszorg “ in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds) , Handboek Gezondheidsrecht, 
Volume I, Antwerpen, Intersentia,2014,1496; P. L’ECLUSE, C. LONGEVALl and K. T’SYEN, “Off-label use of medicinal products 
and product liability”, Multi-jurisdictional guide 2013, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-525-
5657?__lrTS=20170609090625688&transitionType=Default&contextData=(sc.Default) 
1062 D. VAN DEN GEHUCHTE, Productaansprakelijkheid in België, Gent, Mys & Breesch, 2000, 29.  
1063 Wet van 25 februari 1991betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken,BS 22 maart 1991. 
1064 Artikel 5, lid 1 Wet Productaansprakelijkheid; Cass. 26 september 2003, RW 2004-05, 22. Naast de werkelijke producent 
en de schijnbare producent kan ook de EG-invoerder en de leverancier volgens artikel 4 van de wet aansprakelijk gesteld 
worden. 
1065 H. BOCKEN, “Buitencontractuele aansprakelijkheid voor gebrekkige producten” in X (ed.), Bijzondere overeenkomsten, 
Mechelen, Kluwer, 2008, 367. 
1066 Dit KB bepaalt dat in de bijsluiter de identificatie van het product, de therapeutische indicaties, de contraindicaties, 
voorzorgen, nevenwerkingen, bijzondere situaties (zwangerschap, bejaarden, patiënten met een specifieke aandoening,…), 
bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen en producten moeten opgelijst staan. 
1067 T. VANSWEEVELT,” De wet van 25 februari 1991 inzake produktenaansprakelijkheid”, T.B.B.R. 1992, 113. 
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Het feit dat deze lex specialis inzake productaansprakelijkheid gelijklopend is met deze in 
Nederland1068 komt vanwege de richtlijn van de Europese Commissie inzake de aansprakelijkheid van 
de producent voor de schade veroorzaakt door een gebrek in een product.1069 
 

In Nederland sprak de Hoge Raad zich op 30 juni 1989 uit over een gebrekkig geneesmiddel in de 
Halcion zaak.1070 De Hoge Raad oordeelde dat  een geneesmiddel gebrekkig is “…indien de aard en de 
ernst van mogelijke schadelijke bijwerkingen en de grootte van de kans daarop zodanig zijn dat deze 
door de ernst van de ziekte of kwaal die het middel bedoelt te genezen of bestrijden niet worden 
gerechtvaardigd, mede gelet op alle verdere omstandigheden”. 

 

Het gebrek van het product kan onder meer liggen in een tekort aan informatie. Niet waarschuwen 
voor ernstige, weinig voorkomende, bijwerkingen, kan een geneesmiddel gebrekkig maken, evenals 
een onjuiste bijsluiter.1071 Door deze tekortkomingen kan niet de veiligheid geboden worden, die 
men behoort te hebben. Onder de te verwachten gerechtigde veiligheid valt ook redelijkerwijs het te 
verwachten gebruik van het product.1072 Bij geneesmiddelen is dat gebruik vastgelegd in de 
handelsvergunning en de bijsluiter: off-label gebruik en -misbruik leken daar (tot dusver) niet onder 
te vallen. Sinds echter de definitie van bijwerking in Richtlijn 2010/84/EU waarbij ongewenste 
effecten ten gevolge van off-label gebruik ook als bijwerking kunnen worden aangemerkt1073, rijst de 
vraag of off-label gebruik nu óók onder dit ‘redelijkerwijs te verwachten gebruik’ valt.  Volgens 
VANSWEEVELT wordt met redelijkerwijs voorzienbaar gebruik bedoeld dat “de producent ermee 
rekening moet houden dat het product mogelijkerwijze niet volgens de gegeven bestemming, de 
normale of voorgeschreven wijze zal worden gebruikt”.1074 Bij onbekendheid met off-label gebruik 
lijkt het buiten proportie om de producent aansprakelijk te stellen voor schade ten gevolge van de 
bijwerkingen door dit gebruik. Vandaar dat men 3 verschillende situaties voor ogen moet houden, bij 
het beoordelen van productaansprakelijkheid: Producent heeft gewaarschuwd, producent heeft niet 
gewaarschuwd omdat hij geen weet had van off-label en situatie 3: de producent heeft niet 
gewaarschuwd ondanks (vermoede) kennis van off-label gebruik.1075 
 

 
Een beroep doen op deze aansprakelijk bij off-label medicatie is dus niet zo evident.1076  

                                                           
1068 Boek 6, titel 3, afdeling 3 BW; R. WIJNE, “Grondslag voor aansprakelijkheid van de producent” in R. WIJNE, Medische 
aansprakelijkheid, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2014, 332. 
1069 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijk en 
bestuurlijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, Pb. L. 7 augustus 
1985, nr. 210, 29.  
1070 HR 30 juni 1989, NJ 1990, 652. 
1071 HR 2 februari 1973, NJ 1973, 315 (Lekkende kruik); HR 30 juni 1989, NJ 1990, 652 (Halcion); T. BALTHAZAR en S. VAN 

HECKE, “Productenaansprakelijkheid voor gebrekkige geneesmiddelen: de invloed van informatie in de bijsluiter op de 
aansprakelijkheid van de geneesmiddelenproducent” in X. (ed.), Het geneesmiddel juridisch bekeken, Gent, Mys en Breesch, 
1998, 224. 
1072 D. VERHOEVEN,”Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de wet 
productaansprakelijkheid”, ( noot onder Antwerpen 28 oktober 2009),TBBR 2011, 388-396. 
1073 Onder bijwerking werdt volgens richtlijn 2001/83/EG verstaan: de reactie die optreedt bij normaal gebruik van het 
geneesmiddel, conform het gebruiksvoorschrift. In de definitie van richtlijn 2010/84 vervalt de toevoeging «bij normaal 
gebruik». Hierdoor wordt het bereik van deze definitie groter, omdat élk gebruik van het geneesmiddel in aanmerking 
wordt genomen Dit heeft tot gevolg dat alle bijwerkingen moeten worden gemeld, inclusief meldingen van bijwerkingen als 
gevolg van medicatiefouten, verkeerd gebruik of misbruik. Opgemerkt wordt dat alleen al het vermoeden van het bestaan 
van een bijwerking noopt tot een melding. Een vermoeden houdt in dat causaal verband tussen het geneesmiddel en de 
reactie tot de mogelijkheden behoort. Om deze reden spreekt men van een «vermoedelijke» bijwerking uit Kamerstukken II 
2011/2012, 33208 nr3, 6 (Mvt) , https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33208/kst-33208-
3?resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4 
1074 T. VANSWEEVELT, “De Wet van 25 februari 1991 inzake productaansprakelijkheid”, TBBR 1992, 115. 
1075 Zie infra 7.1.3 en 7.1.4. 
1076 R. HARDING en E. PEEL,” He was like a zombie: off-label prescription of antipsychotic drugs in dementia”, Med.L.Rev 
2013, 266. 

https://www.navigator.nl/document/id2421989063013564nj1990652dosred
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Men zal in eerste instantie uitgaan dat de schade niet veroorzaakt werd door een gebrek in het 
product maar wel door de beslissing van de arts om off-label voor te schrijven, waardoor de arts de 
bestemming bepaalt/wijzigt.1077 Het enkele feit dat aan een geneesmiddel bijwerkingen kleven 
betekent op zichzelf niet dat een product gebrekkig is.1078  Het is wel zo dat de producent 
verantwoordelijk blijft voor de aanpassing van de productinformatie aan de actuele 
wetenschappelijke kennis. 

 

7.1.2 Richtlijn 2010/84/EU: waarschuwing off-label via producent 
 

Omdat de verlening van een handelsvergunning voor een geneesmiddel altijd een momentopname is 
en de kennis over de balans tussen werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen op dat moment 
nog niet volledig is, wordt het volgen van de bijwerkingen nadat het geneesmiddel in de handel is, 
steeds belangrijker gevonden Deze richtlijn met geneesmiddelenbewakingsvoorschriften verplicht de 
producent tot het melden van alle (vermoedelijke) bijwerkingen rechtstreeks in het EudraVigilance-
systeem in te voeren, en dit zowel voor negatieve resultaten van klinische onderzoek of andere 
studies, zoniet kan de producent aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkig product.1079 De 
producent is en blijft verantwoordelijk voor veiligheid van zijn geneesmiddel alsook accurate 
productinformatie Dit zowel voor on-label medicatie als voor gekende (of zouden moeten kennen) 
off-label toepassingen.1080 Ook de redenen waarom men een product terugtrekt van de markt of 
waarom een studie wordt stopgezet vraagt om mededeling zodat ook in de andere lidstaten 
passende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid genomen kunnen worden Kortom 
meer Europese communicatie en coördinatie, dus meer transparantie over veiligheid van 
geneesmiddelen voor het publiek meer verplichtingen voor de houders van handelsvergunningen. 
Een producent zal dus best voldoende informatie verschaffen over mogelijke risico’s ook al hebben 
ze enkel betrekking op off-label gebruik en dit via zoveel mogelijk kanalen.1081  

 

Ondanks deze inspanningen van waarschuwingen kan in principe de aansprakelijkheid van de 
producent hierdoor niet beperk worden.1082  Nochtans zal in vele gevallen de rechter wel rekening 
houden met de mate waarin informatie werd gegeven en gewaarschuwd werd, bij de kwalificatie van 
“gebrekkig” product.1083 
 

                                                           
1077 J.M. RAINE, “ Off-label use of medicines: legal aspects” in Contrast Media,Dafety Issues and ESUR 
Guidelines,Wenen,Springer Verdrag 2009, 18; NATIONALE RAAD VAN DE  ORDE DER ARTSEN, Advies, Het off-label 
voorschrijven van geneesmiddelen,  Tijdschrift Nationale Raad, nr 130, 2010. 
1078 Rb. Arnhem 25 juni 2008, JGR 2009, 18. 
1079 Art 107 Richtlijn 2010/84/EU; Geneesmiddelenbewaking ofwel farmacovigilantie is door de 
Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als de wetenschap en activiteiten die horen bij het opsporen, beoordelen, 
begrijpen en voorkomen van schadelijke effecten (bijwerkingen) van geneesmiddelen en problemen gerelateerd aan 
geneesmiddelen uit WHO, The Importance of Pharmacovigilance, Safety Monitoring of medical products, Genève, WHO 
2002. 
1080 EMA, Guideline on the processing of renewals in the centralised procedure, EMEA/CHMP/2990/00, 2012, 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2016/08/WC50021149
5.pdf 
1081 P. L’ECLUSE, C. LONGEVALl and K. T’SYEN, Off-label use of medicinal products and product liability, Multi-jurisdictional 
guide 2013, , https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-525-
5657?__lrTS=20170609090625688&transitionType=Default&contextData=(sc.Default);The EMA guidance for 
pharmaceutical companies on how to prepare and review SmPCs states on this that information on a specific risk observed 
in off-label use should be provided in section 4.4. of the SmPC when it consists of a serious adverse reaction to which 
healthcare professionals need to be alerted. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_l 
isting/document_listing_000357.jsp& 
1082 art 10 Wet Productaansprakelijkheid; D. VAN DE GEHUCHTE, Productaansprakelijkheid in België, Gent, Mys & Breesch, 
2000, 64-67. 
1083 Impliciet wordt de aansprakelijkheid dus toch beperkt. A. LAUDE,” Dans la tourmente du Mediator:prescription hors 
AMM et responsabilités” ( noot onder Cass. 12 juni 2012), R.Dalloz 2011, 254 
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7.1.3  Producent heeft niet gewaarschuwd omdat hij geen weet had van off-label gebruik 
 
Gezien zowel arts als patiënt niet verplicht zijn om het off-label gebruik aan de producent kenbaar te 
maken, kan het zijn dat de producent totaal geen weet heeft van eventueel off-label gebruik van zijn 
geneesmiddel en dit gebruik dus ook niet voorzienbaar was.1084 De patiënt/consument is in deze 
situatie dus wel geïnformeerd over het redelijk voorzienbaar gebruik en de veiligheidsverwachting is 
hierbij niet geschonden. 1085 Zodoende kan er van aansprakelijkheid bij de producent geen sprake zijn 
als de patiënt schade heeft opgelopen door het off-label gebruik.1086   

 

7.1.4 Producent heeft niet gewaarschuwd ondanks (vermoede) kennis van off-label gebruik 
 

De aansprakelijkheid van de producent komt in het gedrang indien hij kennis had of behoorde te 
weten dat het geneesmiddel ook off-label gebruikt wordt doch geen informatie heeft verstrekt over 
de (mogelijke) bijwerkingen.1087 Een producent behoort kennis te hebben van het off-label gebruik 
indien algemeen bekend is dat er op grote schaal in de medische kringen toepassing van wordt 
gemaakt of indien er uitgebreide documentatie beschikbaar is via wetenschappelijke literatuur.1088 
Richtlijn 2010/84/EG, zojuist hierboven aangehaald, waarbij artikel 102 de verplichting inhoudt voor 
de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen zodat zowel beroepsbeoefenaars als patiënten 
worden aangezet om ( vermoedelijke) bijwerkingen te melden, maakt het voor de producent ook 
eenvoudiger om sneller kennis te krijgen van off-label gebruik. 
 

De bewijslast voor de patiënt is echter niet zo evident. Deze dient hard te maken dat het gebrekkig 
geneesmiddel de oorzaak is van de opgelopen schade en niet zijn/haar ziekte of aandoening.1089 

 

7.1.4.1 Verweermiddel ontwikkelingsrisico 
 

De producent is echter niet aansprakelijk wanneer hij kan aantonen dat op grond van de stand van 
de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer 
bracht, het onmogelijk was om het bestaan van het gebrek te ontdekken.1090  Uitgaande van 

wetenschappelijke en technische kennis zal men ook rekening dienen te houden met deze van 
minderheidsopvattingen.1091  
 

Dit verweer moet vanuit een objectief oogpunt worden bekeken volgens het Hof van Cassatie.1092  
Het gaat om een beoordeling in abstracto en niet in concreto. Deze absolute onmogelijkheid moet 
niet enkel bestaan t.o.v. individuele producent maart voor alle producenten op het ogenblik van het 
in het verkeer brengen van het product.1093  

Er rust dus, wil de producent zijn aansprakelijkheid ontlopen, een zware bewijslast op hem.1094 
 

                                                           
1084 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009,515. 
1085 D. WUYTS, “ Productaansprakelijkheid: een Richtlijn voor (n) iets? TBBR 2008, 12.   
1086 Zie voetnoot 1078. 
1087 D. WUYTS, “ Productaansprakelijkheid: een Richtlijn voor (n) iets? TBBR 2008,14. 
1088 Zie voetnoot 1078. 
1089 Art 7 Wet Productaansprakelijkehid; M . FAURÉ en W. VAN BUGGENHOUT, “Productaansprakelijkheid. De Europese 
Richtlijn: harmonisatie en consumentenbescherming?”, R.W.1987-88, 13. 
1090 Art 8 e Wet Productaansprakelijkheid. 
1091 T. VANSWEEVELT,” De wet van 25 februari 1991 inzake produktenaansprakelijkheid”, TBBR 1992, 206. 
1092 Cass. 6 april 2006, NJW 2007, 460; I. BOONE en S. GUILIAMS, “Productaansprakelijkheid en productveiligheid”, in B. 
TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2011, 1324-1361. 
1093 HvJ 29 mei 1997,C-300/95, Commissie v Vereningd Koninkrijk, Jur. 1997, I, 2649; T. VANSWEEVELT, “De Wet van 25 
februari 1991 inzake productaansprakelijkheid”, TBBR 1992, 206. 
1094 Rb.Brussel 10 februari 2005,T.Gez 2007-08, 284, noot C. LEMMENS; D. WUYTS,” Productaansprakelijkheid: een Richtlijn 
voor (n) iets?”, TBBR 2008, 14. 
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7.1.4.2 Verweermiddel: in overeenstemming met dwingende overheidsvoorschriften 
 

Het laatste wapen om zich te verweren is wijzen op het feit dat men als producent, de patiënt 
weldegelijk wilde informeren i.v.m. mogelijke risico’s van off-label gebruik, maar werd 
tegengehouden omwille dat de bevoegde autoriteiten weigerde goedkeuring te verlenen om de 
bijsluiter aan te passen met bijwerkingen of contra-indicaties van off-label gebruik.1095 Dit verweer 
komt neer op het feit dat het gebrek een noodzakelijk gevolg is van het in overeenstemming zijn van 
het product, alias geneesmiddel, met dwingende overheidsvoorschriften.1096 Het behelst dus een 
causaal verband tussen het gebrek en het dwingend overheidsvoorschrift.1097 Een reden kan zijn dat 
de bevoegde autoriteiten de aanpassing zouden beoordelen als ongeoorloofde promotie i.p.v. 
communicatie.1098 Het is namelijk verboden volgens artikel 87 van de Richtlijn 2001/83/EU om 
promotie te maken voor off-label gebruik.1099 Doch in het merendeel van de gevallen zal de bevoegde 
autoriteit geen weigering geven, dit komt slechts zeer uitzonderlijk voor. 
 

 Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een richtsnoer gepubliceerd rondom SmPC 1100 
waarin melding wordt gemaakt dat risico’s m.b.t. off-label moeten worden meegedeeld alsook geven 
ze de plaatsbepaling mee. Zo hoort off-label gebruik inzake pediatrie in de algemene sectie te staan, 
andere in een bijzondere afdeling op het document.1101 De rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
sprak zich op 10 februari 20051102 over de bijsluiter van het geneesmiddel ®Zitromax uit.  
In die bijsluiter werd vermeld dat gehoorproblemen een van de nevenwerkingen konden zijn.  
In dit geval was er echter geen melding gemaakt van het risico dat er een eventuele onomkeerbare 
doofheid kon optreden. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat het geneesmiddel 
gebrekkig was.1103 Producenten kunnen zich dus niet beroepen op de vrijstelling dat een gebrekkig 
geneesmiddel in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften enkel en alleen omdat 
de overheid de bijsluiter goedkeurt. Het is vereist dat de overheid verbiedt om een welbepaald 
element in de bijsluiter te vermelden vooraleer een producent gebruik kan maken van deze exceptie. 
 

Beide excepties zijn zelden succesvol zodat de producent niet zomaar zijn aansprakelijkheid kan 
ontlopen indien hij geen waarschuwing van (mogelijke)bijwerkingen heeft gegeven en het off-label 
gebruik redelijkerwijze voorzienbaar was. 
 

 

                                                           
1095 Bijsluiters en aanspassingen van productkenmerken maken integraal deel uit van de productvergunning, vandaar dat 
men de nodige toestemming moet vragen hiervoor. 
1096 Art 8 d  Wet Productaansprakelijkheid. 
1097 I. BOONE en S. GUILLIAMS, “Productaansprakelijkheid en productveiligheid” in B. TILLEMAN, E. TERRYN en G. BALLON (eds.), 
Handels- en economisch recht. 1: Ondernemingsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 1343. 
1098 J.A. LISMAN, J.R.A. SCHOONDERBEEK, en  G.KLINK,” Off-label gebruik van geneesmiddelen: voorwaarden en 
aansprakelijkheid”, TvGR 2008 ,254; P. L’ECLUSE, C. LONGEVALl and K. T’SYEN, Off-label use of medicinal products and product 
liability, Multi-jurisdictional guide 2013, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-525-
5657?__lrTS=20170609090625688&transitionType=Default&contextData=(sc.Default C. VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS, M. 
NEYTS (eds), Towards a better managed off-label use of drugs, KCE Report 252, 2015, Health Services Research, 30-32. 
1099 M. SMILLIE ,“Advertising Medicinal Products for Human Use” in S. SHORTHOSE (ed.), Guide to EU Pharmaceutical 
Regulatory Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2013 
1100 Summary of Product Characteristics. Dit is volgens de Europese richtlijn 2001/83/EG een verplicht onderdeel van de 
handelsvergunning. vaste opbouw, welke is voorgeschreven door de Quality Review of Documents (QRD) working group 
van de EMA. 
1101 EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA),  How to prepare and review a summary of product characteristics, guideline on 
summary of product characteristics”, 2009,10-11 en 29 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-
2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf, This guideline is included in The Rules Governing Medicinal Products in the European 
Union Volume 2C Notice to Applicants. This Notice has no legal force and does not necessarily represent the final views of 
the Commission. In case of doubt, therefore, reference should be made to the appropriate Union Directives and 
Regulations. 
1102 Brussel 10 februari 2005, T.Gez. 2007-08, noot C. LEMMENS. 
1103 D. WUYTS,” Productaansprakelijkheid: een Richtlijn voor (n) iets?”, TBBR 2008, 26. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Geneesmiddelenbureau
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7.1.5 VS 
 

In de VS zullen patiënten vaak in een aansprakelijkheidsgeding zowel de arts als de producent 
aansprakelijk stellen voor medical negligence. Volgens het principe van learned intermediary 1104 
moet de producent enkel de arts informeren omtrent risico’ s van hun geneesmiddelen op de markt. 
Het is vervolgens de taak van de arts om de patiënt te informeren. Zo werd enkel de arts 
aansprakelijk gesteld in de zaak Robak v. Abbott Laboratories 1105 gezien een farmaceutisch bedrijf 
niet geacht kan worden om de mogelijke off-label risico’s te kennen. In de zaak Knipe V Smithkline 
Beenham 1106 had de firma weet van off-label gebruik bij minderjarigen en had in principe de artsen 
moeten verwittigen over de mogelijks verhoogde kans op zelfmoord. Bovendien moet conform 21 
C.F.R. §201.128 een producent die weet heeft of feiten kent die aanleiding kunnen geven tot off-
label gebruik van zijn geneesmiddel, de labeling aanpassen naar dergelijk gebruik.1107 Hiervoor 
hielden de ouders van een jongen die in 2002 zelfmoord had gepleegd de producent aansprakelijk. 
Toen het geneesmiddel ®Praxil op de markt kwam was er geen goedgekeurde toepassing voor 
kinderen. Dit stond ook effectief in de bijsluiter. Hoewel achteraf bleek dat het farmaceutisch bedrijf 
vanaf het verkrijgen van de handelsvergunning al wist dat er kans was tot een verhoogd risico op 
zelfmoord bij kinderen heeft het gewacht met het naar buitten brengen totdat de FDA op de hoogte 
was van deze risico’s. De firma was dus al deglijk enige tijd op de hoogte dat artsen dit ook off-label 
voorschreven aan kinderen en had de artsen niet gewaarschuwd op het verhoogde risico van 
zelfmoord. De firma kon niet met het learned intermediary principe weglopen en werd aansprakelijk 
gesteld.  

8 MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID VAN APOTHEKER 
 

8.1 Wet productaansprakelijkheid  
 

Zoals reeds supra aangehaald kan de apotheker op basis van de Wet Productaansprakelijkheid als 
producent aanschouwd worden bij magistrale bereidingen 1108 of indien hij leverancier is.1109 Als 
apotheker kan men dus best voorzichtigheid aan de dag leggen wanneer het gaat om een bereiding 
die gebruikt wordt in ongebruikelijke omstandigheden of voor toepassingen die niet bestudeerd zijn 
in klinische studies en/of die niet gevalideerd werden door een VHB. Men kan zich evenwel ook 
trachten te beroepen op het verweer van ontwikkelingsrisico. In België zijn rechterlijke uitspraken 
hieromtrent uiterst miniem.1110  
 

 

 

 

 

                                                           
1104 Learned intermediary is a defense doctrine used in the legal system of the United States. This doctrine states that a 
manufacturer of a product has fulfilled his duty of care when he provides all of the necessary information to a "learned 
intermediary" who then interacts with the consumer of a product. his doctrine was adopted by the Supreme Court of 
Canada in Hollis v Dow Corning Corp., 129 DLR 609 (1995);  D. CAVALLA, Off-label prescribing, justifying unapproved 
medicine, Wiley Blackwell, 2015, 111. 
1105 Robak v. Abbott Laboratories, 797 F. Supp. 475 (D. Md. 1992). 
1106 Knipe v. SmithKline Beecham Corp., 583 F. Supp. 2d 602 (E.D. Pa.2008). 
1107 21 C.F.R. §201.128  …….”But if a manufacturer knows, or has knowledge of facts that would give him notice, that a drug 
introduced into interstate commerce by him is to be used for conditions, purposes, or uses other than the ones for which he 
offers it, he is required to provide adequate labeling for such a drug which accords with such other uses “…….. 
1108 Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bereiding. 
1109 Apotheker kan in de hoedaningheid van leverancier als producent worden aanzien als binnen de EU niet kan worden 
vastgesteld wie producent is of buiten de EU de invoerder onbekend is: art 4§2 Wet Productaansprakelijkheid). 
1110 Cf Mil.Ger 4 april 1962, RW 1962-63,900 bevestigd door Kr.Brussel 24 oktober 1961, RW 1962-63, 909. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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8.2 ART. 1382 B.W. 
 

Er rust op de apotheker de verplichting om het voorschrift te controleren en aan een klant alle 
mogelijke relevante informatie te geven.1111 Hij kan voor eventuele fouten zowel strafrechtelijk, 
civielrechtelijk als tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Zowel arts als apotheek kunnen zich 
niet verschuilen achter elkaars informatieplicht.1112 Wanneer beide hun plicht tot informatie niet 
nakomen, kunnen ze zelfs in solidium aansprakelijk worden gesteld. De apotheker is verplicht het 
voorschrift te analyseren op farmacologische aspecten, indicaties, interacties met andere 
geneesmiddelen alsook mogelijke bijwerkingen.1113 Hij moet controleren of het voorgeschreven 
geneesmiddel het meest aangewezen is voor de patiënt, zonder daarbij aan de therapeutische 
vrijheid van de arts te raken. Een apotheker hoort dus ook de klanten goed te adviseren omtrent het 
off-label gebruik van een geneesmiddel indien er duidelijke indicaties aanwezig zijn dat het off-label 
gebruik betreft.1114 Het grote probleem is echter dat apothekers vaak niet op de hoogte van de 
indicatie zijn, gezien er geen verplichting bestaat tot het vermelden van de indicatie op het 
voorschrift 1115 met als gevolg dat ze vaak onwetende zijn van het off-label gebruik van een 
geneesmiddel dat zij afleveren. Wel kunnen ze het off-label gebruik nagaan wat betreft de bijzondere 
en kwetsbare patiëntengroepen (kinderen, zwangeren...), dosis en toedieningsweg, maar niet de 
indicatie. In die zin lijkt het risico op aansprakelijkheid voor het niet-adviseren van off-label gebruik 
waarvan zij niet op de hoogte konden zijn dan ook beperkt. 
 
Het gedrag van de apotheker zal getoetst worden aan dat van een normaal en zorgvuldig apotheker 
in dezelfde omstandigheden.1116 Bij die afweging mag enkel rekening gehouden worden met de 
informatie die op het ogenblik van het ontstaan van de schade redelijkerwijs bekend kon zijn.1117 
Fouten bij het geven of niet geven van informatie kunnen voortvloeien uit wettelijke en 
deontologische regels maar ook uit een schending van een algemene verplichting.  
Een normaal, zorgvuldig apotheker zou in principe de consument op de hoogte moeten gebracht 
hebben van mogelijke significante nevenwerkingen die niet vermeld waren in de bijsluiter. 
 

Apothekers in Nederland hebben het vaak wel gemakkelijker op het gebied van het off-label 
karakter. Indien er geen protocollen of standaarden bestaan die ontwikkeld werden door de 
beroepsgroep, is de arts wettelijk verplicht om overleg te plegen met de apotheker.1118  

 

 

                                                           
1111 J. DE SMEDT,” Het statuut en de aansprakelijkheid van de officina-apotherker”, Jura Falc. 1999-2000,204-210, MvT, 
Parl.St.Kamer 2005-06, nr 51.2125/001, 5; K PEETERS en J. STEENBERGEN,” De bescherming van de verbruiker die schade 
heeft geleden door het gebruik van farmaceutika, Jura.Falc 1971-72, 80.   
1112 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1992, nr 
364. 
1113 Bijlage bij KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, B.S. 30 januari 2009.   
1114 Zie voetnoot 1078 
1115 In Nederland werd  in 2011 voor 44 geneesmiddelen verplicht gesteld de indicatie op het recept te vermelden;. "Taboe 
'indicatie op recept' doorbroken", Pharmaceutisch Weekblad  2011. Per 1 augustus 2013 werd dit aantal weer 
teruggebracht tot 23, https://www.nhg.org/actueel/nieuws/reden-van-voorschrijven-op-recept-en-labwaarden-uitwisselen 
1116 T. VANSWEEVELT,” Rechtsverhoudingen, aansprakelijkheid en schadevergoeding in de gezondheidszorg”, in . T.  
VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds) , Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen, Intersentia 2014, 1522-1524.; A. 
DIERICKX en A. LUST, “De apotheker “ in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds) , Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 756-757.   
1117 H. BOCKEN en I. BOONE, Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsmechanismen, 
Brugge, Die Keure, 2010, 96. 
1118 Art 68 Geneesmiddelenwet; J.A. LISMAN, J.R.A. SCHOONDERBEEK en G. KLINK, “Off-label gebuik van geneesmiddelen: 
voorwaarden an aansprakelijkheid”, TvGR 2008, 253. 

http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2011/taboe-2018indicatie-op-recept2019-doorbroken
http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2011/taboe-2018indicatie-op-recept2019-doorbroken
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9 PROMOTIE OFF-LABEL  
 

9.1 VS 
 

9.1.1 Regelgeving 
 

De FDA bemoeit zich wettelijk niet met het voorschrijven van off-label medicatie omwille van de 
autonomie van de arts. Doch éénmaal een geneesmiddel is goedgekeurd, blijft ze niet ongemoeid in 
de promotie ervan. Door eerst de deuren wagenwijd open te zetten en ze daarna radicaal te sluiten 
kan men zich niet van dualiteit ontdoen. De controle op de naleving van het verbod van promotie 
gebeurt o.a. door the Office of Prescription Drug Promotion (OPDP).1119  

 
Om een nieuwe indicatie te laten goedkeuren zal het geneesmiddel opnieuw een aan aantal klinische 
onderzoeken moeten onderworpen worden.1120 Gezien de hoge kosten en de lange weg die opnieuw 
moet worden afgelegd zal een firma die niet snel deze route prefereren.1121 Zij zullen eerder 
pogingen ondernemen om een off-label gebruik te promoten en op deze manier extra inkomsten te 
genereren voor hun aandeelhouders zonder extra uitgaven. 
 

9.1.1.1 Direct verbod 
 

Een direct verbod op het promoten van off-label is terug te vinden in 21 C.F.R. section 
202.1(e)(4)(i)(a): “An advertisement for a prescription drug ...shall not recommend or suggest any use 
that is not in the labeling accepted in such approved new-drug application or supplement”.  Dit direct 
verbod omhelst reclame in magazines, kranten, radio- en tv-spots1122. Men zou denken dat via 
andere kanalen dit wel toegelaten is. Doch indirect verbiedt men in principe vrijwel alle off-label 
promotie. 

 

9.1.1.2 Indirect verbod 
 

Inzake het indirect verbieden, vindt men  steun in de FDCA van 1938.1123 Deze wet gaf aan de FDA de 
macht om een regelgeving rondom promotiemateriaal van geneesmiddelen uit te werken. The FDCA 
verbiedt niet rechtstreeks de promotie van off-label geneesmiddelen doch wel indirect. Federal 
Food, Drugs, and Cosmetics Act, 21 U.S.C. 355(a) (2008) geeft aan dat het verboden is voor 
farmaceutische bedrijven om een nieuw geneesmiddel, inclusief de labeling, te verspreiden, tenzij 

                                                           
1119 OPDP reviewers have responsibility for reviewing prescription drug advertising and promotional labeling to ensure that 
the information contained in these promotional materials is not false or misleading. They engage in a variety of tasks to 
perform this responsibility, including: providing written comments to pharmaceutical sponsors on proposed promotional 
materials to ensure clear and unambiguous communication of the laws and regulations relating to prescription drug 
promotion, reviewing complaints about alleged promotional violations, initiating enforcement actions on promotional 
materials that are false or misleading, 
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm090142.htm 
1120 See 21 C.F.R. §§ 314.54, 314.70-.71 (1999); Washington Legal Found. v. Friedman, 13 F. Supp. 2d at 55;  Fla.L.Rev. 1999, 
187-188. 
1121 J. H. BEALES,” Economic Analysis and the Regulation of Pharmaceutical Advertising”,  Seton Hall L.Rev 1994, 1370, 1387, 
1392-1393. 
1122 M. RUMORE, “Legal aspects of drug information practice”, in P. MALONE, K. KIER, J. STANOVICH (eds.). Drug 
Information: A Guide for Pharmacists. 3rd ed., New York, McGraw-Hill Professional, 2006 ,448. 
1123 TheThe Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and subsequent amending statutes are codified into Title 21 Chapter 9 of 
the United States Code; T.  ABRAMS ,”The regulation of prescription drug promotion”, in M.A. SANTORO, T.M. GORRIE (eds). 
Ethics and the pharmaceutical industry, New York, Cambridge University Press, 2005 153-168. 
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het is goedgekeurd1124 door de FDA waarbij de term labeling ook weer een uitgebreid 
toepassingsgebied kent.1125  

FDA combineert section 505(a) uit de FDCA met art 355 (a),(b),(d),(j) van de Code of Federal 
Regulations (CFR). Door deze combinatie maakt ze sterk dat ook on-label geneesmiddelen waarvan 
men off-label gebruik wil promoten aanzien moet worden als een nieuw geneesmiddel dat eerst 
goedkeuring vereist.1126 

Off-label promotie is ook indirect verboden gezien dit aanzien word als misbranding of 
medications.1127 In de vervolging van off-label promotie nam men het standpunt in dat bijna alle 
informatie via een producent die het gebruik van off-label als veilig en efficiënt voorstellen, 
misleidend was, ongeacht of er al dan niet gesteund werd op medische literatuur.1128 In het verleden 
heeft de FDA verschillende keren gewaarschuwd dat off-label bedrijfsinformatie misleidend kan zijn 
als het niet voldoet aan de “ substantial evidence standard” vereist voor een New Drug Approval 
(NDA) .1129 Gezien de FDA bijna alle communicatie door de firma aanschouwt als labeling zal dit 
inhouden dat informatie o.a. gesteund moet zijn op minstens 2 gecontroleerde klinische 
onderzoeken 1130 

 

9.1.1.3 De FDA Modernisation Act van 1997 
 

De FDA Modernisation Act van 1997 liet via wijzigingen toe om aan  gezondheidsbeoefenaars peer-
review artikels te overhandigen i.v.m. off-label gebruik mits een aantal voorwaarden waaronder een 

                                                           
1124 New Drug Application goedkeuring 
1125 See 21 C.F.R. § 202.1(k)(2): (including as related “labeling” “[b]rochures, booklets, mailing pieces, detailing pieces, file 
cards, bulletins, calendars, price lists, catalogs, house organs, letters, motion picture films, film strips, lantern slides, sound 
recordings, exhibits, literature, and reprints and similar pieces of printed, audio, or visual matter descriptive of a drug and 
references published (for example the “Physician’s Desk Reference”) for use by medical practitioners . . . containing drug 
information supplied by the manufacturer, packer, or distributor of the drug . . . .”).Deze informatiebronnen worden 
allemaal  als labeling aanzien omdat ze de werking van het geneesmiddel verklaren/uitleggen zie Kordel v. United States, 
335 U.S. 345 (1948). 
1126 Washington Legal Foundation v. Henney, 65 Fed. Reg. 14, 286 (2000); De wet definieert een nieuwe drug als  “[a]ny 
drug . . . not generally recognized . . . as safe and effective for use under the conditions prescribed, recommended, or 
suggested in the labeling thereof . . . .” 21 U.S.C. § 321(p) (FDCA § 201(p)). Thus, under the statute, an approved drug should 
be regulated as a “new drug” only if its “labeling” suggests uses not approved by FDA . FDA will approve a new drug 
application only if, among other things: (1) there is sufficient “information to determine whether such drug is safe for use 
under such conditions;” 21 U.S.C § 355(d)(4). (2) there is “substantial evidence that the drug will have the effect it purports 
or is represented to have under the conditions of use prescribed, recommended, or suggested in the proposed labeling 
thereof,” which generally requires support by two adequate and well-controlled clinical trials; 21 U.S.C § 355(d)(5) In some 
limited instances, the data from one adequate and well-controlled clinical investigation may constitute substantial evidence 
that “the drug will have the effect it purports or is represented to have under the conditions of use prescribed, 
recommended, or suggested in the labeling or proposed labeling thereof.”.  and (3) the proposed labeling is not “false or 
misleading in any particular.” 21 U.S.C. § 355(d). 
1127 M.M. MELLO, D.M. STUDDERT, T.A. BRENNAN,” Shifting terrain in the regulation of off-label promotion of 
pharmaceuticals”, N Engl J Med. 2009, 360; Washington Legal Foundation v. Henney, 202 F.3d 331 (D.C. Cir. 2000) 21 U.S.C. 
§352(f)(1): “[A]ll drugs and devices must bear labeling with adequate directions for each intended use. If labeling for a drug 
or device fails to contain adequate directions for each intended use, the drug or device is deemed to be misbranded; United 
States v. Caronia, 703 F.3d 149, 155 (2d Cir. 2012); 21 C.F.R. §99.405  
1128 U.S. v. Warner Lambert Co, LLC, No. 04-10150 RGS, at 8–9 (D. Mass.2004), 
https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2004/May/04_civ_322.htm; 21 U.S.C. §352(a).   
1129 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC534930/ 
1130 J. M. SPEARS, J.K. FRANCER, N.A. TURNER,” Embracing 21st Century Information Sharing: Defining a New Paradigm for the 
Food and Drug Administration’s Regulation of Biopharmaceutical Company Communications with Healthcare 
Professionals”, Food and Drug Law Journal 2015, 147; Caronia, 576 F.Supp.2d 385,392 (E.D.N.Y.2008) ( “ FDCA generally 
prohibits the manufacturer of a new drug or medical device from distributing a product in interstate commerce for any 
intended use that the FDA has not approved as safe and effective… T”he intended use or uses of a drug or device may also 
be determined from advertisements, promotional material, oral statements by the product’s manufacturer or its 
representatives and any other relevant source””( quoting Decision in Wash Legal Found v Henney, 56 F. Supp. 2d 81 (D.D.C. 
1999). 
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ondertekende intentie om binnen de 6 maand een New Drug Application in te dienen, alsook moest 
men in bezit zijn van een goedkeuring van de FDA, na overhandiging kopie van het artikel, en dit voor 
een vooraf bepaalde periode.1131 Alsook mocht men informatie verspreiden op verzoek van een off-
label vraag van de arts . Deze regelgeving was langs de ene kant wel een verbetering door de nieuwe 
mogelijkheden doch de voorwaarde die eraan gekoppeld werden, waren een serieuze belasting voor 
de producent. Dit maakte het geen succesvolle wet.1132  

 

9.1.1.4 FDA Guidance 
 

Tot in 2009 de wetgeving opnieuw veranderde en waarbij de FDA een document uitgaf ter 
verduidelijking van de nieuwe regelgeving.1133 Dit zorgde voor enige versoepeling, zo mocht men in 
peer-reviewed tijdschriften een off-label artikel publiceren mits de auteur geen enkel belang/band 
had met de producent ervan. 

Overtredingen met minder visuele zichtbaarheid zoals bv een conferentie of een vertegenwoordiger 
van een firma die bij een arts mondeling off-label informatie toelicht, zijn natuurlijk moeilijker te 
detecteren.1134 Sommige zien in de verruiming van promotiemogelijkheden ook een gevaar voor 
ghostwriting waarbij firma’s soms hoge bedragen betalen om de naam van een hoog aangeschreven 
auteur verbonden aan medische faculteit te mogen gebruiken.1135 Volgens de FDA vallen bijscholing- 
en vormingsprogramma’s waarbij discussie plaatsvindt betreffende off-label enkel dan niet onder de 
beperkende regelgeving indien de sponsoring volledig losstaat van enige promotionele activiteit.1136  
Gezien het moeilijke onderscheid tussen promotionele en niet-promotionele activiteiten heeft men 
een 12-tal factoren opgesteld die uitsluitsel moeten geven hieromtrent.1137  

Omdat farmabedrijven meer en meer rechtstreek met consumenten communiceren werd in 2010 
een Truthful Prescription Drug Advertising and Promotion Program (Bad-Ad program) opgericht.1138 
Gezondheidsbeoefenaars krijgen op deze manier een meldpunt voor ongeoorloofde off-label 
promotie. Alsook in 2010 werd een wet ingevoerd om meer transparantie voor de consument te 

verkrijgen in de relatie tussen arts en farmaceutische firma. De Physician Payments Sunshine Act 

                                                           
1131 Congress allowed the FDAMA provisions to expire in September 2006 but the FDA promulgated “final rules” 
implementing section 401 in 2009. Dissemination of Information on Unapproved/New Uses for Marketed Drugs, Biologics 
and Devices, 21 C.F.R. §99; J.H. TANNE, “FDA allows drug firms to distribute journal articles about unapproved 
uses. BMJ. 2009, 338;  L.D. FLEISHER, J.C.DECHENE, Telemedicine and e-health law, New York: Law Journal Seminars Press, 
2004. 
1132 D.HOLLEY, “Balancing on the edge: The implications and acceptability of off-label drug use”, Albany Law Journal of 
Science & Technology 2009, 648. 
1133 FDA, Guidance for industry on good reprint practices for the distribution of medical journal articles and medical or 
scientific reference publications on unapproved new uses of approved drugs and approved or cleared medical devices: 
availability, Fed Regist 2009, 1694-1695. FDA’s guidance documents, including this draft guidance, do not establish legally 
enforceable  rights or responsibilities. You can use an alternative approach if the approach  satisfies the requirements of the 
applicable statutes and regulations, C.M. MARKUS, J.L. BRAGG, E.H. TSENG, B.H. LORELL,”FDA issues draft guidance for 
dissemination of off-label reprints”, Health Lawyers , 2008., http://www.healthlawyers.Org; M.M. MELLO, D.M. STUDDERT, 
T.A. BRENNAN,” Shifting terrain in the regulation of off-label promotion of pharmaceuticals”, N Engl J Med. 2009, 1558. Zie 
bijlage 2, https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/487/2012/09/Off-label_PDF.pdf 
1134 Vertegenwoordigers mogen artikels uit peer-reviewed tijdschrijften overhandigen maar ze mogen deze artikels niet 
gebruiken om hun geneesmiddelen te promoten. Als de arts toch een specifieke vraag heeft rondom off-label dan behoort 
de vertegenwoordiger deze vraag door te spelen aan een medewerker van het bedrijf die niet behoort tot de sales- of 
marketing afdeling.  
1135 S. SAUL,” Setback for effort to ease rules on promoting drugs”, New York Times., 2008, C3 ; J.S. ROSS, l. K.P. HILL, D.S. 
EGILMAN, H.M. KRUMHOLZ,” Guest authorship and ghostwriting in publications related to rofecoxib: a case study of industry 
documents from rofecoxib litigation”, JAMA 2008, 1800-1812 . FDA promulgated “final rules” implementing section 401 in 
2009. 
1136 FDA,Industry Guidance on Industry-Supported Scientific and Educational Activities.” Fed. Reg. 1997, 64.074-64.093.  
1137 FDA,Industry Guidance on Industry Supported Scientific and Educational Activities, Fed. Reg. 1997, 64.097–64.099. 
1138https://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/DrugMarketingAdvertisingandCo
mmunications/ucm211498.htm 
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(sunshine verwijzend naar de vele reizen naar de zon die cadeau werden gedaan aan artsen), vereist 
dat producenten de betalingen of andere giften aan artsen om vb. te participeren in klinisch 
onderzoek of als spreker op evenementen of indien men bepaalde medicatie voorschrijft kenbaar te 
maken. Deze informatie komt uiteindelijk op een publieke website nl.: www.ProPublica.org, zodat 
consumenten zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten bij promotionele activiteiten.1139  

Een andere mogelijkheid wordt aan klokkenluiders gegeven via de the Federal False Claims Act.1140 
Door middel van deze wet krijgt de bevolking de bevoegdheid en de toestemming om rechtszaken 
aan te gaan in naam van de regering tegen de overtreders die fraude hebben gepleegd t.o.v. de 
overheid. De vordering die zij op grond van de False Claims Act konden instellen wordt de ‘qui-tam 
action’ genoemd. Doordat het toegelaten werd dat burgers een rechtszaak konden opstarten werden 
de overheidsgeschillen geprivatiseerd, waarbij de whistleblower een financiële beloning krijgt, ter 
waarde van ongeveer 10 tot 25% van de financiële vergoeding die de overheid ontvangt bij het 
winnen van de zaak.1141 Vele rechtszaken werden aangespannen en monsterboetes werden 
betaald.1142 De firma GSK had reclame gemaakt voor de geneesmiddelen ®Paxil en ®Wellbutrin, 
waarbij de indruk werd gewekt dat deze geneesmiddelen geschikt waren voor minderjarigen, terwijl 
FDA had gesteld dat ze eigenlijk niet gebruikt mochten worden door kinderen onder de 18 jaar 
gezien voor het diabetesmedicijn de nodige veiligheidsdata niet konden worden aangeleverd. 
Daarnaast kregen de medische vertegenwoordigers instructies om negatieve onderzoeksresultaten 
van het medicijn om te draaien zodat het leek dat de uitkomsten positief waren.1143 GSK handelde in 
strijd met the False Claims Act, omdat het via off-label promotie aanzette tot onterechte declaratie 
van ziektekosten via het overheidsprogramma Medicaid. Medicaid is een hulpverleningsprogramma 
voor mensen met een laag inkomen om gezondheidskosten betaalbaar te houden. Dit heeft geleid 
tot een schikking van 3 miljard dollar om een einde te maken aan de vervolging wegens fraude.  Ook 
werd in 2004, een voormalig verkoopsdirecteur van Cell Therapeutics veroordeeld tot 2 maand 
gevangenisstraf wegens mail fraude van off-label gebruik van ®Trisenox.1144  

Staten hebben met hun wetgeving ingegrepen om bijvoorbeeld te bepalen welke informatie 
vertegenwoordigers mogen geven bij een bezoek.  

9.1.2 Mogelijk verweer via First Amendment 
 

Momenteel is het onder de First Amendment 1145 ongrondwettelijk om commercial speeches te 
beperken. Steunend op het wettelijk grondrecht van vrije meningsuiting proberen vele firma’s gelijk 
te krijgen voor de rechter om gezondheidsbeoefenaars waarheidsgetrouw te kunnen informeren 
rondom off-label gebruik.1146 Kenmerkend voor een commercial speech is de bedoeling van de 

                                                           
1139 E. RICHARDSON, “The Physician Payments Sunshine Act,” Health Affairs, 2014,  zie 
http://healthaffairs.org/healthpolicybriefs/brief_pdfs/healthpolicybrief_127.pdf 
1140 Federal False Claims Act, 31 U.S.C. § 3729 (2008). 
1141 D.L. HARON, M.V. DORDESKI en L. D. LAHMAN, “Bad Mules: A Primer on the Federal False Claims Act”, Michigan bar 
journal 2009, 23. 
1142 M. RATNER, “Pfizer settles largest ever fraud suit for off-label promotion”, Nat Biotechnol. 2009, 961–962;  K. THOMAS, 
M.S. SCHMIDT,” Glaxo agrees to pay $3 billion in fraud settlement”, New York Times, 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/07/03/business/glaxosmithkline-agrees-to-pay-3-billion-in-fraud-settlement.html 
1143 U.S.ex rel. Gregory Thorpe vs GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline 
http://www.leagle.com/decision/In%20FDCO%2020150309B17/U.S.%20EX%20REL.%20THORPE%20v.%20GLAXOSMITHKLI
NE%20PLC 
1144 K. ORSINI-MEINHARD, “Cell Therapeutics to pay $10.5 million to settle feds’ suit”, Seattle Times 2007, 
http://www.seattletimes.com/business/cell-therapeutics-to-pay-105-million-to-settle-feds-suit/ 
1145 The First Amendment of the United States Constitution protects the right to freedom of religion and freedom of 
expression from government interference. It guarantees freedom of expression by prohibiting Congress from restricting the 
press or the rights of individuals to speak freely. 
1146 A.S. KESSELHEIM, J. AVORN, “Pharmaceutical promotion to physicians and First Amendment rights”, N Engl J Med 2008, 
1727- 1732; Commercial speech is a US legal term relating to speech done on behalf of a company or individual for the 
intent of making a profit, refers to speech, printed, broadcast or on the Internet, that advertises a product or service.The 
Supreme Court interprets the extent of the protection afforded to these rights. Commercial speech that is false or misleading 

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendmenti
http://www.law.cornell.edu/anncon/html/amdt1bfrag1_user.html#amdt1b_hd2
https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_(public_address)
https://en.wikipedia.org/wiki/Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Individual
https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_(economics)
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spreker a.d.h.v. een inhoudelijke boodschap en motivatie, het publiek, als potentiële consumenten, 
te overtuigen om een product/dienst te kopen. Het is pas sinds de jaren ‘70 dat commercial speeches 
bescherming vonden onder dit grondrecht.1147  

Vele producenten hebben in het verleden gerefereerd naar the first amendment in een poging om de 
strenge beperkende regelgeving inzake off-labelpromotie, tegen te gaan. Meestal vind men weinig 
gehoor . Zo is de overheersende visie van het Supreme Court dat een commercial speech minder 
bescherming behoeft dan een non-commercial speech en dat het gerechtvaardigd is om bij 
misleidende promotie in te grijpen. In de zaak Washington Legal Foundation v. Friedman vond de 
rechtbank toch dat sommige regelgeving een onnodige beperking was op het recht van commercial 
speech.1148 Zo heeft de firma Amarin in 2015 een kort geding aangespannen tegen de FDA. Amarin 
vond dat ze het recht had om ®Vascepa ook voor off-label indicatie te promoten indien de informatie 
waarheidsgetrouw is. De rechter gaf Amarin gelijk en de FDA werkte een regeling uit met Amarin.1149 
Volgens KRAUSE, professor recht aan de Universiteit van North Carolina, is dit de doodsteek voor de 
FDA als het gaat inzake het beperken van off-label promotie, doch volgens de FDA is de uitgewerkte 
regeling enkel toepasbaar in dit specifiek geval, dit betekent niet dat andere firma’s zomaar het recht 
van free speech kunnen inroepen.1150 De FDA heeft niet vaak beroep aangetekend bij het Surpreme 
Court inzake discussies rondom First Amendment free speech omdat het schrik had van een 
mogelijke negatieve uitkomst.  

In 2014 heeft de FDA zelfs aangekondigd om zorgvuldig hun beleid te evalueren in het licht van de 
gedane rechterlijke uitspraken rondom dit punt. 1151 Sindsdien zien we dat de FDA enkel nog 
vorderingen instelt indien er bijkomende factoren zijn zoals frauduleuze betalingen, manipulatie van 
klinische data etc. Tevens in november 2016 heeft de FDA een openbare hoorzitting gehouden inzake 
hun regelgevend beleid betreffende off-label promotie. Hierbij zocht het zowel pro’ als contra’s voor 
een minder streng en evenwichtiger beleid. Hun grootste bezorgdheid is echter dat toegevingen een 
negatieve impact zouden hebben op de ontwikkeling van hoogwaardig wetenschappelijk bewijs.1152  
 

                                                                                                                                                                                     
is not entitled to any protection under the First Amendment, and therefore can be prohibited entirely, 
https://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment    
1147 D.A. FARBER, The First Amendment, New York, Foundation Press, 2003, 151; M. MAZUR, ”Commercial Speech and the 
First Amendment in the 21st Century.Does the Nike test Help to Keep Corporations Honest?”, Business Law Journal  2005, 
https://blj.ucdavis.edu/archives/vol-5-no-2/commercial-speech-and-the-first-amendment.html 
1148 Washington Legal Foundation v. Friedman, 13 F.Supp.2d 51 (D.D.C. 1998): hier besliste de rechtbank dat de richtlijnen 
ivm off-label promotie van de FDA ingingen tegen de vrijheid van commercial speech. In Washington Legal Foundation v. 
Henney. 56 F. Supp. 2d 81, 88 (D.D.C. 1999) oordeelde diezelfde rechtbank dat niet enkel de richtlijnen doch ook section 
401 uit de FDMA (1997) een schendig inhield van het First Amendement. FDA is tegen beide uitspraken in beroep gegaan,  
in Washington Legal Found. v. Henney, 202 F.3d 331 (D.C. Cir. 2000). FDA voerden aan dat hun beperkingen eerder het doel 
hadden een veilige haven aan te reiken voor de firma’s eerder dan de voorwaarden verbonden aan promotie af te dwingen. 
Het hoger beroep werd ongegrond verklaard..In welke omstandigheden de FDA wel gerechtelijke actie onderneemt in het 
bestraffen blijft onduidelijk, de grenzen van off-label promotie zijn niet duidelijk;  R.C. ASCROFT, “The impact of the 
Washintong Legal Foundation Cases on pharmaceutical manufacurer practices in the United States”, Indiana Law Review 
2000, 96 ;United States v. Caronia, 576 F. Supp. 2d  385, 403 (E.D.N.Y. 2008):Promotional activity is protectable as 
“commercial speech” if (1) it is an advertisement, (2) it refers to a specific product, and (3) the speaker has an economic 
motivation. See id. (citing Bolger v. Youngs Drug Prods. Corp., 463 U.S. 60, 66–68 (1983)). 
1149 Amarin Pharma, Inc. v. United States Food and Drug Administration, 119 F. Supp. 3d 196 (S.D.N.Y. 2015);  “FDA’s Deal 
with Amarin: Does It Mean More or Less Off-Label Promotion?”, zie  http://www.scoop.it/t/pharmaguy-s-take-on-drug-
industry-news/p/4060976101/2016/03/10/fda-deal-with-amarin-does-it-mean-more-or-less-off-label-promotion 
1150 T. CLARKE, “U.S. FDA to allow Amarin to promote fish oil pill for off-label use”, Reuters, 
2016, http://www.reuters.com/article/us-amarin-fda-settlement-idUSKCN0WA2PK 
1151 T. STATON, “FDA weighs the free-speech case for off-label marketing”, Fierce Pharma, 2017, 
http://www.fiercepharma.com/sales-and-marketing/fda-weighs-free-speech-case-for-off-label-marketing 
1152 http://www.fdalawblog.net/fda_law_blog_hyman_phelps/advertising-and-promotion-ddmac/. 
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Verder is de VS, samen met Nieuw-Zeeland, de enige die Direct-to -Consumer Advertisement 
toestaat inzake goedgekeurde geneesmiddelen.1153 Ook hier is de FDA, onder druk van de farma-
industrie aan het bekijken om eventueel deze manier van adverteren ook toelaatbaar te maken naar 
off-label promotie toe.1154 In België is publieksreclame onmiddellijk naar consumenten toe verboden 
als het gaat om geneesmiddel die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn.1155  
 

9.1.3 Toekomst? 
 
Sinds Donald Trump aan de macht is als president is het onzeker wat er staat te gebeuren. Hij wil dat 
er werkt wordt gemaakt van een snellere goedkeuring voor geneesmiddelen waar ze sinds de Cura 
Act al op de goede weg zitten. Bbovendien wil hij  snoeien in de regelgeving, maar tevens ook de 
veiligheid van patiënten verbeteren. In eerste instantie klinkt dit tegenstrijdig. De toekomst zal het 
uitwijzen. 

Waar we vaak niet aan denken is dat de gevolgen van off-label promotie vaak nog jaren doorwerken. 
De meeste firma’s voeren enkel promotie gedurende de jaren dat hun geneesmiddel beschermd is. 
Van zodra generieken de markt binnendringen, sluipt het gevaar dat ondanks firma’s voor hun 
generieken geen promotie voeren en bijgevolg de regelgeving van de FDA inzake promotie 
buitenspel blijft, de artsen door de jarenlange reclame van het referentieproduct, de generieken 
vervolgens ook off-label zal blijven voorschrijven. Misschien zelfs nog vaker als ervoor omwille van de 
prijsverlaging.1156 Van zodra de generieken op de markt gaan meespelen is er totaal geen 
commerciële motivatie meer om te bewijzen dat bepaald off-label gebruik wel degelijk veilig en 
werkzaam is of om een bijkomende indicatie te laten goedkeuren. 

9.2 België & Europa 

In Europa hinken we achterop. Inspanningen om deze activiteiten te controleren zijn eerder zwak, dit 
is voornamelijk te wijten aan het feit dat de EU dit overlaat aan de Lidstaten zelf. Sinds de komst van 
de Europese Verordening 658/2007, betreffende financiële sancties op de niet-nakoming van 
bepaalde verplichtingen in verband met vergunningen voor het in de handel brengen, verleend op 
grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad, is er wel 
vooruitgang geboekt.1157 

9.2.1 Commerciële promotie 

Commerciële promotie van geneesmiddelen voor off-label gebruik door producenten waaronder het 
organiseren van vormingssessies, het aanbevelen van het off-label gebruik bij artsen of apothekers 
door ‘consultants’, financieren van onderzoek en studiebeurzen voor marketingdoeleinden, zijn niet 
toegelaten (art. 9 § 1 Geneesmiddelenwet).1158 Echter informatie die de farmaceutische firma op 
verzoek van een arts overmaakt, is reactieve informatieverstrekking en valt niet onder de strikte  
normering. De gevolgen van het illegaal promoten kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de 
lidstaat. 

 

 

                                                           
1153 Direct to Consumer Advertisment is in de US toegestaan sinds 1997: G. VELO, “Direct-to-consumer information in 
Europe: the blurred margin between promotion and information”,BJCP 2008, 626–628.   
1154 http://www.pharma-mkting.com/surveys/Off-Label-DTC-survey.htm 
1155 Art 6 KB 7 april 1995. 
1156 D. CAVALLA, Off-label prescribing, justifying unapproved medicine, Wiley Blackwell, 2015, 136. 
1157 C. DAVIS, J. ABRAHAM, “Is there a cure for corporate crime in the drug industry?”,BMJ 2013, 346. 
1158 M. SMILLIE ,“Advertising Medicinal Products for Human Use” in S. SHORTHOSE (ed.), Guide to EU Pharmaceutical 
Regulatory Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2013. 
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9.2.2 Niet-Commerciële promotie 

 
Op zich is niet-commerciële promotie van off-label niet illegaal. Men mag informatie verschaffen aan 
artsen over off-label gebruik, zolang de beoordelingsvrijheid bij de arts blijft.1159 Het bespreken van 
louter wetenschappelijke resultaten is dus wel toegestaan als het niet bedoeld is om de verkoop of 
het voorschrijven van het geneesmiddel aan te moedigen.1160 Alle reclame die gericht is aan artsen, 
apothekers of tandartsen moet in overeenstemming zijn met de Samenvatting van de Kenmerken 
van het Product (SKP) en met de elementen van het dossier die aanvaard werden bij de vergunning 
voor het in de handel brengen. Geschreven reclame moet, tenminste de helft van de oppervlakte, 
bepaalde wetenschappelijke gegevens uit de samenvatting van de kenmerken van het product 
bevatten. Voor meer informatie, zie de artikelen 9 tot 12 van het KB van 7 april 1995 betreffende de 
voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
 
Dat dit niet illegaal is wil nog niet zeggen dat het gerechtvaardigd is. Beleidsmaatregelen mogen de 
Europese farmacologie regelgeving niet ondermijnen. Het beleid van off-label gebruik inzake een 
bepaald geneesmiddel, kan financiële invloed uitoefenen op de resultaten van een ander 
geneesmiddel. Uit rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt ook dat lidstaten off-label 
gebruik niet mogen promoten of terugbetalen omdat het financieel interessanter zou zijn voor de 
ziekteverzekering.1161 Nochtans hebben zowel Italië als Frankrijk wetgeving ingevoerd die het toelaat 
om off-label voor te schrijven omwille van cost-cutting.1162 The European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), the European Confederation of 
Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) en the European association for bio-industries 
(EuropaBio) hebben klacht ingediend bij de Europese Commissie. Volgens hen is het niet alleen 
niet conform de uitspraak van Europees Hof van Justitie, maar ondermijnt het ook het beleid 
van de autoriteiten die instaan voor algemeen welzijn en gezondheid van de bevolking door 
het opnemen van regelgeving inzake kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
geneesmiddelen.1163  
 

Inzake indirecte promotie heeft het arrest Laboratoires CTRS v Commission 1164 een aantal belangrijke 
principes vastgesteld. Het Hof besliste dat de bepalingen over de veiligheid en de werkzaamheid van 
off-label gebruik in de samenvatting van de productkenmerken van het geneesmiddel en in het 
beoordelingsrapport, de marktexclusiviteit - welke een aanmoedigingsmiddel vormt voor 
weesgeneesmiddelen-  van het concurrerend geneesmiddel, ondermijnden. De vermelding van niet-
vergunde indicatie droeg geenszins bij tot een betere kennis van de vergunde indicaties. Deze 
indirecte promotie van een off-label indicatie werd aanzien als tegenstrijdig met de doeleinden van 
het EU-recht, gezien marktexclusiviteit precies de belangrijkste drijfveer voor weesgeneesmiddelen 
is. Vele vragende partijen gaan uit naar een versoepeling van de regelgeving. Hoe kan een arts een 
patiënt voorzien van adequate informatie als hij zelf moeilijk aan informatie kan geraken? 

                                                           
1159 C. VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS, M. NEYTS (eds), Towards a better managed off-label use of drugs, KCE Report 252, 
2015, Health Services Research, 17. 
1160 E. DAVIES ( eds)., “A comparative review of off-label pharmaceutical use and promotion in Europe, the US and China”, 
Clifford Chance, 2011, https://www.cliffordchance.com/briefings/2012/03/a_comparative_reviewofoff-
labelpharmaceutica.html 
1161 HvJ, 29 maart 2012 Commission v. Poland (C-185/10). 
1162 http://www.eiu.com/industry/article/1262836910/off-label-debate/2015-02-13 
1163 K. GROGAN,”Pharma files complaint to stop Italy off-label law”, Pharmatimes online, 2015 
http://www.pharmatimes.com/news/pharma_files_complaint_to_stop_italy_off -label_law_971014 
1164 HvJ, 11 juni 2015, Laboratoires CTRS v Commission (T-452/14): Laboratoires CTRS  is de vergunninghouder van het 
weesgeneesmiddel Orphacol en geniet van een 10- jarige prediode van marktexclusiviteit. Echter op 4 April 2014,heeft de 
Commissie ook een vergunning verleend aan een ander bedrijf voor het weesgeneesmiddel Kolbam voor 3 indicaties 
verschillend van Orphacol. Tot hier dus geen probleem, weze het niet dat in de SmPC van Kolbam ook verwees naar off-
label indicaties van Kolbam die overeenkwamen met de goedgekeurde indicaties van Orphacol. Zodoende kwam men toch 
in het vaarwater van de exclusiviteit van Orphacol. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995040761&table_name=wet
http://www.eiu.com/industry/article/1262836910/off-label-debate/2015-02-13
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10 INITIATIEVEN EN MOGELIJKHEDEN RONDOM EEN BEWUSTER EN OMLIJND 
OFF-LABEL GEBRUIK 

 

10.1 Europa 
 

De “a hear-no-evil, see-no-evil approach” aanpak op het gebied van off-label is voltooid verleden 
tijd.1165  
 

10.1.1 Belgische studie van het KCE  
 
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in België heeft twee jaar geleden een studie 
gepubliceerd omtrent de mogelijkheden voor een beter omkaderd off-label gebruik van 

geneesmiddelen.1166 Zij hebben o.a. een stappenplan uitgewerkt dat door beleidsmakers kan worden 
gevolgd inzake het evalueren van off-label gebruik op grote schaal alsook werd er een plan 
opgemaakt inzake potentieel bewijs van veiligheid en werkzaamheid betreffende off-label 
geneesmiddelen. Bij off-label gebruik van een geneesmiddel waar geen vergund alternatief 
beschikbaar is op de Belgische markt, zou men eerst moeten nagaan of de medical need- (MNP) of 
compassionate use programma’s (CU) kunnen worden toegepast en of de producent bereid is om 
van een dergelijk programma gebruik te maken. Een evaluatie van deze programma’s zou moeten 
worden voorzien.  
 
Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek heeft geopperd om de initiatiefmogelijkheden van de arts te 
vergroten voor het aanvragen van een urgentieprogramma zoals CU of MNP waarbij wettelijke 
regelingen bakens kunnen uitzetten zodoende dat men niet in willekeur kan vallen en alsook de 
ethiek in het oog wordt gehouden.1167  
 

Bedoeling is dat er, waar mogelijk, zo snel mogelijk betrouwbaar wetenschappelijk bewijs wordt 
verzameld over het off-label gebruik, al dan niet in samenwerking met de producent. Bij negatief 
bewijs moet het off-label gebruik verboden worden. Bij positief bewijs is het mogelijk om (financiële) 
maatregelen uit te werken zodat geneesmiddelen veilig, doeltreffend en efficiënt off-label kunnen 
worden gebruikt. Het is belangrijk gezien producenten vaak geen zware investeringen meer willen 
doen vanwege de te korte beschermingsperiode dat men financiële tussenkomst door de overheden 
mogelijk maakt.  
 

10.1.2 Nederland: NHG-standaard 

 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert om terughoudend om te gaan met het off-
label voorschrijven van geneesmiddelen als deze niet worden geadviseerd in NHG-standaarden.  

De richtlijnen van het NHG vermelden zoveel mogelijk expliciet als een geadviseerd middel niet voor 
de besproken indicatie is geregistreerd. Een aantal naslagwerken voor apothekers, artsen en andere 
zorgverleners in de gezondheidszorg zoals Het Informatorium Medicamentorum (IM) in de KNMP 
Kennisbank en het Farmacotherapeutisch Kompas geven informatie over alle geneesmiddelen die in 
Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden. Ook is off-label 

                                                           
1165 S. GOTTLIEB,” Opening Pandora’s Pillbox: Using Modern Information Tools to Improve Drug Safety”, Health Affairs. 2005, 
938–948. 
1166 C. VANNIEUWENHUYSEN, P. SLEGERS, M. NEYTS (eds), Towards a better managed off-label use of drugs, KCE Report 252, 
2015, Health Services Research, 19., https://kce.fgov.be/nl 
1167 RAADGEVEND COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, Advies betreffende de ethische implicaties van de wetgeving over programma’s 
voor gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen en over medische noodprogramma’s., 9 maart 2009, nr 47, 16, 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-nr-47-compassionate-use-en-medical-need 
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gebruik uit behandelrichtlijnen en literatuur opgenomen. In het Farmacotherapeutisch Kompas zijn 
dergelijke off-label indicaties in de preparaattekst tussen haken vermeld. Men vindt hierin echter 
niet de afwegingen/evidentie voor dergelijke indicaties. Ondertussen zijn Nederlandse artsen 
inmiddels verplicht om bij 23 geneesmiddelen, waaronder anti-epileptica en antibacteriële middelen, 
de indicatie op het voorschrift te vermelden.1168 Een verplichte melding van de indicatie bij ieder 
geneesmiddel zou eventueel nieuwe mogelijkheden van substitutie bieden. Substitutie zou dan niet 
beperkt hoeven te blijven tot generieke substitutie (waarbij een geneesmiddel vervangen wordt door 
een preparaat dat dezelfde werkzame stof in dezelfde hoeveelheid bevat) maar uitgebreid kunnen 
worden met therapeutische substitutie1169, waarbij de apotheker verantwoordelijk is voor de 
farmacotherapie.1170  

Doch ook negatieve onderzoeksresultaten over off-label indicaties en afwijzingen voor het 
registreren van een nieuwe indicatie worden meer en meer bekend gemaakt.  

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) 
maken bekend als een registratie voor een off-label toepassing wordt geweigerd indien de voordelen 
niet opwegen tegen de gezondheidsrisico’s, ook al leek de wetenschappelijke literatuur een gunstig 
beeld te geven. Verder verzamelelen ze  informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen ook bij 
off-label gebruik.1171 Het realiseren van een centraal naslagwerk waarin ook deze informatie vermeld 
staat zou een extra werkinstrument aanreiken aan de arts. 

 
Volgens een Europese studie uitgebracht in 2017 inzake off-label gebruik in de EU hanteren slecht 10 
van de 21 Lidstaten die deelgenomen hebben aan de studie specifieke beleidsmaatregelen inzake 
off-label zoals bv Nederland. Deze maatregelen kunnen sterk variëren. Van de Lidstaten zonder enig 
beleid hieromtrent zijn de mening toegedaan dat regelgeving zich niet moet afspelen op niveau van 
het gezondheidssysteem beheerst door de overheid doch dat deze problematiek moet aangepakt 
worden op een lager niveau bij de arts en het is deze arts die nog steeds weet wat het best is voor de 
patiënt.1172  
 
 

10.1.3 Openbaarheid klinische data 
 

Volgens Minister Maggie De Block zullen in België binnen redelijke termijn alle resultaten van 
klinische proeven kenbaar worden gemaakt via een gecentraliseerde portaalsite.  

Op verzoek zullen ook andere gegevens die betrekking hebben op de veiligheid van het 
geneesmiddel ter beschikking worden gesteld. Men beoogt een transparante rapportage zodat deze” 
raw data “klinisch relevant worden.1173 Bij het FAGG in België bestaat vandaag reeds een procedure 
waar aanvragers tegen betaling wetenschappelijk of technisch advies kunnen vragen aangaande het 

                                                           
1168 X,” Mogelijke gevolgen van off-label geneesmiddelengebruik”, Geneesmiddelenbulletin 2016, 57-59. 
1169 Vervanging van een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof door een ander geneesmiddel met een andere 
werkzame stof met een gelijksoortig werkingsmechanisme en gelijksoortige indicaties. 
1170 J.A. LISMAN,” Mag een geneesmiddel worden voorgeschreven buiten de geregistreerde indicatie “TvGR 1999, 151-158. 
1171 M.R. KUIJPERS, Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering, rapport aan de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , Diemen,2010, 
34,http://www.farmaactueel.nl/beleidsstukken/OffLabel.pdf 
1172  NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT, Study on off-label use of medicinal products in the 
European Union , European Union, 2017, 59, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/2017_02_28_final_study_report_on_off-label_use_.pdf 
1173 M. DE BLOCK, Minister van Sociale zaken en  Volksgezondheid, We care to change, and we change to care, 
Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie, 2015, 23 www.deblockbelgium.be. 

http://www.farmaactueel.nl/beleidsstukken/OffLabel.pdf
http://www.deblockbelgium.be/
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onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.1174 Deze 
adviesprocedure zou kunnen worden uitgebreid voor de evaluatie van off-label gebruikte producten. 

10.1.4 Kwetsbare patiëntengroepen 
 
Binnen Europa heeft de EMEA (European Medicines Agency) een aanzet gegeven om de ontwikkeling 
en registratie van geneesmiddelen voor kinderen jonger dan 17 jaar te stimuleren gezien deze groep 
door homogeniteit vaak uit een klinische studie wordt gesloten. Dit mondde uit in de regeling 
betreffende nieuwe geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik. 1175  
Een groot aandeel in het off-label voorschrijven betreft echter de medicatie die wordt toegediend 
aan kinderen en nooit getest werd op deze groep. Kinderen zijn echter geen miniatuurversie van een 
volwassene.1176. Resultaten van studies bij volwassenen kunnen dus niet zomaar geëxtrapoleerd 
worden naar kinderen.  
 

Van direct belang voor klinisch geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen is de Europese 
Verordening nr. 536/2014.1177  Hierin vervat zit de geharmoniseerde regelgeving met betrekking tot 
de bescherming van zekere kwetsbare groepen: minderjarige en, wilsonbekwame proefpersonen, 
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, en proefpersonen die zich in noodsituaties 
bevinden. Krachtens artikel 10 van de Verordening moeten proeven met kwetsbare 
populatiecategorieën onderworpen worden aan een uitvoerige beoordeling. Momenteel worden 
klinische proeven in België geregeld door de Wet van 7 mei 2004 inzake Eperimenten op de 
Menselijke Persoon. Deze wet heeft echter een breder toepassingsgebied dan klinische studies 
alleen.  

Gezien de Verordening rechtstreeks toepasselijk wordt in ons Belgisch recht en bepaalde 
uitvoeringsbesluiten op EU-niveau zullen worden vastgesteld, is het niet opportuun om klinische 
proeven in het kader van de Wet van 7 mei 2004 te handhaven maar dient een eigen interne 
reglementering voor klinische proeven te worden voorzien tot aanvulling van de Verordening voor de 
maatregelen die zij aan de Lidstaten overlaat en om een effectieve uitvoering op het Belgisch 
grondgebied te waarborgen. De Wet van 7 mei 2004 zal derhalve van toepassing blijven op 
experimenten op de menselijke persoon die niet vallen onder een klinische proef. Klinische proeven 
zullen na de overgangsperiode bedoeld in artikel 98 van de Verordening, worden georganiseerd 
overeenkomstig Verordening nr. 536/2014, de gedelegeerde handelingen van de Europese 
Commissie, deze nieuwe wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

                                                           
1174 http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/wetenschappelijk_technisch-
advies/ Ook bij het EMA bestaat een dergelijke procedure: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp%3Fcurl%3Dpages/regulation/general/general_content_000049.jsp%26mid%3D
WC0b01ac05800229b9 19 
1175 Verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 
2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004, Pb L 27 december 2006, 378. Een verordening heeft ten opzichte van een 
richtlijn als voordeel dat zij rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten zonder te moeten worden omgezet in nationale 
wetgeving. Daarenboven is zij bindend in al haar onderdelen. Een richtlijn daarentegen legt de lidstaten op een bepaald 
resultaat te bereiken, maar zij kunnen vrij kiezen welke middelen zij daarvoor inzetten. De Kamer heeft op 20 april 2017 het 
licht op groen gezet voor de nieuwe wet rond klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze wet zal 
België optimaal voorbereiden op de implementatie van de Europese verordening tegen 2018. De regelgeving om studies op 
te starten wordt heel wat eenvoudiger, waardoor ons land haar imago in Europa als aantrekkingspool voor klinische 
onderzoek kan behouden, en zelfs versterken. 
1176 M.M.REID,” Research on leukaemia cells surplus to diagnostic needs in children”, J.Med.Ethics 1994, 226.; P.P. DE DEYN 
en R. CLARA,”Medisch experimenteel onderzoek met proefpersonen, Welzijnsgids Gezondheidszorg, 1996,100. 
1177 Europese Verordening nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische 
proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG. Pb.L 27 mei 2014, 158. 



 

168 

Het European Medicines Agency (EMA) verplicht bovendien registratiehouders om (niet 
gepubliceerde) data over gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te overhandigen.1178 Via een 
zogenoemde worksharing procedure beoordelen Lidstaten gezamenlijk of deze ‘nieuwe’ informatie 
aanleiding geeft tot wijzigingen in de zogeheten Summary of Product Characteristics (SmPC) ten 
aanzien van gebruik bij kinderen. Tevens kunnen de data uit deze studies via moderne populatie-
farmacokinetische technieken hergebruikt worden om te komen tot evidence based 
leeftijdsafhankelijke adviezen De beoordeling hiervan verloopt echter langzaam. 

De noodzaak om fabrikanten verplicht meer te laten investeren in kinderresearch is duidelijk. Een 
belangrijke stimuleringsmaatregel in dit verband  is de verplichting tot onderzoek van 
geneesmiddelen bij kinderen via het indienen van een Pediatrisch onderzoeksplan, zoals die 
voortkomt uit Verordening (EG) 1901/2006.1179 Als beloning krijgt de fabrikant dan zes maanden 
extra octrooibescherming indien de relevante informatie over de onderzoeksresultaten in de 
samenvatting van de productkenmerken (SmPC) is opgenomen. Voor geneesmiddelen die inmiddels 
uit octrooi zijn kan tien jaar gegevensbescherming verkregen worden door het indienen van 
resultaten van onderzoek bij kinderen. In dat geval mag de fabrikant t als enige de SPC hierop 
aanpassen.De productnaam krijgt dan een ‘p’ als voorvoegsel ter herkenning van de additionele 
toepassing.  
Het bijzondere aan deze volwaardige pediatrische marktvergunning, is dat zij ook openstaat voor 
generieke marktvergunninghouders.1180 Voor de aanvraag van een handelsvergunning voor 
pediatrische gebruik kan immers ook verwezen worden naar de onderliggende gegevens van een 
reeds voor volwassenen vergund geneesmiddel, en dient de generieke aanvrager enkel de klinische 
proeven conform het goedgekeurde PIP uit te voeren. Een bijzondere bijkomende stimulans voor dit 
nieuw type van vergunning is bovendien gelegen in het feit dat de aanvrager dezelfde merknaam 
voor zijn pediatrisch geneesmiddel mag hanteren als de naam die aan het (referentie)geneesmiddel 
voor gebruik bij volwassenen werd verleend, ongeacht of de betrokken vergunninghouders dezelfde 
zijn. Op die manier kan het pediatrische geneesmiddel genieten van de naambekendheid van het 
reeds vergunde geneesmiddel. Het betreft een toch wel bijzondere afwijking op het merkenrecht die 
in de praktijk hoogstwaarschijnlijk tot de nodige moeilijkheden zal leiden.  
 

Hierbij een kort overzicht van de verschillen in wetgeving tussen Europa en de VS:1181 

 VS Europa 

Wettelijke basis twee afzonderlijke procedures: 
‘Pediatric Research Equity Act’ (PREA) 
(vereiste) 
‘Best Pharmaceuticals for Children Act’ 
(BPCA) (stimulans) 

Samengebracht onder de wet: 
‘Paediatric Regulation’ (1901/2006) 

                                                           
1178 Artikel 46 Verordening (EG) Nr. 1901/2006. 
1179 Vóór de klinische proeven Fase I, dient een onderneming die van plan is een aanvraag voor een marktvergunning van 
een geneesmiddel in te dienen, bij het EMEA een verzoek tot goedkeuring van een Plan voor Pediatrisch Onderzoek in. Alle 
aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen moeten sinds 26 juli 2008 imperatief naast de gebruikelijke gegevens ook de 
resultaten bevatten die krachtens een goedgekeurd PIP werden uitgevoerd, of een beslissing tot vrijstelling of opschorting 
van het PIP. 
1180 Zie voetnoot 2. Artikel 10(1) van richtlijn 2001/83/EG bepaalt dat een generiek geneesmiddel pas kan worden 
geregistreerd als het referentieproduct minstens 8 jaar is geregistreerd. De eerste subparagraaf van dit artikel bepaalt 
vervolgens dat het generieke middel pas na 10 jaar na registratie van het innovatieve geneesmiddel op de markt mag 
worden gebracht, welke periode in de derde subparagraaf met maximaal 1 jaar kan worden verlengd indien de innovator in 
de eerste 8 jaar een nieuwe therapeutische indicatie op zijn middel heeft geregistreerd. 
1181 https://www.eupati.eu/nl/geen-onderdeel-van-een-categorie/geneesmiddelen-voor-pediatrisch-gebruik-regelgeving-
en-andere-van-invloed-zijnde-
factoren/#Vergelijking_van_de_wetgeving_in_de_EU_en_de_VS_inzake_geneesmiddelen_voor_kinderen 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Therapeutische_indicatie&action=edit&redlink=1
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Bereik Vereist voor alle nieuwe producten, 
werkzame bestanddelen, indicaties, 
toedieningsvormen, toedieningsschema’s of 
wijzen van toediening. 

Vereist voor alle nieuwe aanvragen 
voor een handelsvergunning en 
veranderingen in gepatenteerde 
goedgekeurde producten (nieuwe 
indicaties, farmaceutische vormen, 
wijzen van toediening). 

Vertrouwelijkheid Plannen voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor kinderen zijn 
vertrouwelijk; alleen de samenvattingen van 
pediatrische onderzoeken zijn openbaar. 

Beslissingen betreffende het 
‘Paediatric Investigation Plan’ (PIP) 
zijn openbaar. 

Ontwikkeling Tijdens de ontwikkeling wordt bespreking 
van de eisen voor geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik en hieraan gerelateerde 
onderzoeken gestimuleerd. 

Al vroeg in de 
ontwikkelingsprocedure wordt 
verzocht om definitieve informatie 
over het PIP 

‘Biologics licence application’ 
(BLA)/‘New Drug Application’ 
(NDA)/aanvraag voor een 
handelsvergunning 

De aanvraag wordt geweigerd als er geen 
pediatrische gegevens en/of een verzoek 
om vrijstelling en/of uitstel van pediatrische 
vereisten bij de aanvraag zijn gevoegd 
(goedkeuring vooraf van de informatie niet 
vereist). 

De aanvraag voor een 
handelsvergunning wordt 
geweigerd als deze geen vooraf 
goedgekeurd PIP of 
vrijstelling/uitstel bevat. 

Procedure Gewoonlijk flexibele procedure en tijdlijnen 
om tijdens ontwikkeling feedback te krijgen. 

Strenge procedure met strikte 
tijdslijnen. 

Beoordelende instanties Aanbevelingen van het ‘Paediatric Review 
Committee’ (PeRC) zijn niet-bindend; de 
Amerikaanse Food and Drug Administration 
(FDA) heeft het laatste woord. 

Aanbevelingen van het ‘Paediatric 
Review Committee’ (PeRC) zijn 
bindend en kunnen in tegenspraak 
zijn met die van het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CHMP). 

Onderzoek van verschillende 
indicaties bij de pediatrische 
populatie. 

De FDA kan niet vragen om een pediatrisch 
onderzoek voor een indicatie waarvoor de 
aanvrager niet van plan is een 
handelsvergunning aan te vragen. 

Het PDCO kan vragen om een 
onderzoek naar andere indicaties 
voor de pediatrische populatie dan 
die beoogd bij volwassenen. 

 
Ook de stimuleringsmaatregelen voor weesgeneesmiddelen (Verordening (EG) 141/2000) zullen 
wellicht nuttig zijn om het off-label gebruik te verminderen.1182  
 

10.2 VS 
 

In 2007 zijn er via “Amendments Act of 2007” 1183 op federaal niveau een aantal belangrijke 
wijzigingen die min of meer overéénkomen met de Europese Richtlijnen. De FDA kreeg de opdracht 

                                                           
1182 Een weesgeneesmiddel of ‘orphan drug’ is een medicijn voor een aandoening die zeldzaam is ( minder dan vijf op de 
10.000 mensen aan een dergelijke ziekte lijden). Het gaat hierbij om geneesmiddelen voor ziekten waarvoor nog geen 
andere medicijnen op de markt zijn. Door deze Verordening  vervallen de registratiekosten, is er een belastingaftrek 
voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten en wordt 10 jaar marktexclusiviteit verzekerd. 
http://weesgeneesmiddelen.info/weesgeneesmiddelen/; M.E HAFFNER,” Adopting Orphan Drugs.Two Dozen Years of 
Treating Rare Diseases”, New England Journal of Medicine. 2006,  445–447. Idem in VS zijn er via de Orphan Drug Act 
allerhande incentives opgenomen om de ontwikkeling van orphan drugs te promoten .  G. LAVINE, ”Orphan Drug Act passes 
quarter-century milestone in fight against rare diseases”, Am J Health-Syst Pharm 2008, 1205–1210. 
1183 Food and Drug Administration Amendments Act of 2007, Pub. L. No. 110-85, 121 Stat. 823,2007; To amend the Federal 
Food, Drug, and Cosmetic Act to revise and extend the user-fee programs for prescription drugs and for medical devices, to 

http://weesgeneesmiddelen.info/weesgeneesmiddelen/


 

170 

om de veiligheid te bewaken ook nadat een geneesmiddel op de markt was waarbij ook bijwerkingen 
in een systeem moeten worden gerapporteerd. Producenten moesten vanaf dan ook de resultaten 
van hun onderzoek openbaar maken. 
 

Vervolgens in 2009 heeft de FDA een document opgesteld met een aantal aanbevelingen rondom 
off-label voornamelijk naar de industrie toe.1184  Het spoort volgens velen jammer genoeg te weinig 
aan tot onderzoek om een handelsvergunning te bekomen. De jaarlijkse geüpdate versie van “USP 
Drug Information for the Health Care Professional” door de ‘United States Pharmacopoeia’ (USP) is 
een informatiebron voor artsen in de VS over het gebruik van geneesmiddelen.1185 Het bevat tevens 
uitgebreide informatie over off-label indicaties. Ook  het tijdschrift “Journal of the American Medical 
Association “(JAMA) heeft reeds in 1996 aangegeven informatie te publiceren met onder meer 
nieuwe indcaties van geregistreerde geneesmiddelen.1186  

 
 
BESLUIT en PERSOONLIJKE REFLECTIE 
 
Bij off-label kampen we vaak hoofdzakelijk met 2 problemen: gebrek aan wetenschappelijk bewijs 
inzake veiligheid en werkzaamheid en een onvolledige informed consent. 
 

Er bestaat zowel op Europees niveau als in de VS geen wettelijk verbod inzake off-label voorschrijven 
wegens de prescriptievrijheid van arts. In de EU-lidstaten die geen specifieke regelgeving hebben 
rondom off-label gebruik is de meerderheidsvisie dat dit een hekel punt is, waarover de arts beslist 
gezien hij jarenlange studies achter de rug heeft om te weten wat in het beste belang voor de patiënt 
is. De manier waarop EU-lidstaten omgaan met off-label gebruik is niet geharmoniseerd. Sommige 
lidstaten hebben een stuk beleid opgenomen in hun nationale wetgeving, andere voeren een stuk 
beleid via een rem op de terugbetalingen of via het bestaan van professionele aanbevelingen. 
Invulling van toegestaan off-label wordt in Nederland en België vaak overgelaten aan de 
beroepsgroep zelf. Het KNMG heeft in Nederland die invulling op zich genomen door landelijke 
zorgvuldigheidseisen op te stellen. Het nodige toezicht op de naleving van deze voorwaarden door de 
arts ontbreekt echter. 
 
Nochtans blijkt uit allerhande studies dat off-label gebruik vaak voorkomt, zeker bij kinderen en in de 
oncologie. In enkele gevallen beantwoordt off-label zelfs aan de zorgvuldigheidsmaatstaf doch 
wettelijke regelgeving blijft onderontwikkeld. Zo bestaat er zelf geen wettelijke definitie op Europees 
niveau. Behalve in Nederland, waarbij de wetgever via artikel 68 van de Geneesmiddelenwet toch 
enige beleid heeft vastgelegd. In deze wet wordt bepaald dat er 2 situaties bestaan inzake geoorloofd 
off-label. Indien er protocollen/standaarden of richtlijnen zijn ontwikkeld kan de arts alleen beslissen 
over het gebruik en is off-label duidelijk aanvaardbaar. Nochtans zijn richtlijnen niet wettelijk 
afdwingbaar en kan de kwaliteit ervan sterk verschillend zijn. Bij afwezigheid van dergelijke 
richtlijnen is er overleg vereist met de apotheker. Deze clausulering laat in de laatste situatie toch 
veel onduidelijkheid bestaan.  
 

In Amerika heeft de FDA dan om toch maar enige controle uit de oefenen de off-label promotie door 
de industrie aan strikte voorwaarden onderworpen, waarbij men enkel in specifieke gevallen niet 

                                                                                                                                                                                     
enhance the postmarket authorities of the Food and Drug Administration with respect to the safety of drugs, and for other 
purposes. 
1184 FDA, Guidance for Industry on Good Reprint Practices for the Distribution of Medical Journal Articles and Medical or 
Scientific Reference Publications on Unapproved New Uses of Approved Drugs and Approved or Cleared Medical Devices. , 
2009. https://www.fda.gov/regulatoryinformation/guidances/ucm125126.htm 
1185 P.D.R. THOMSON, MICROMEDEX, USP-DI Drug Information for the Health Care Professional, 25th Edition Physician’s Desk 
Reference ,2005.  
1186 M.A. WINKLER, The FDA’s decisions regarding new indications for approved drugs. Where’s the evidence, JAMA 1996, 
1343. 
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misleidende informatie mag verspreiden. Overtreding van de regelgeving wordt wel degelijk bestraft. 
Het wettelijk kader en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting blijven spanningen creëren die 
vaak in de rechtbank worden uitgevochten. Dit in tegenstelling tot in Europa waarbij de promotie ook 
verboden is doch de autoriteiten minder actief zijn op het gebied van controle ervan.  
 

De vraag blijft, buiten het feit van het naar buiten brengen door firma’s van een off-label indicatie, 
dat door sommige producenten bewust rooskleuriger wordt voorgesteld, of een boete hiervoor wel 
echt een afdoende “straf” is gezien de farmaceutische mastodonten deze boete boekhoudkundig 
opnemen in hun kosten. Wettelijke voorwaarden opleggen aan een arts is in die zin effectiever 
gezien deze enkel voor doel heeft een patiënt te genezen. Maar nogmaals deze discussie of men de 
professionele autonomie mag beperken is nog altijd staande. Het valt moeilijk te rijmen dat artsen 
off-label mogen voorschrijven maar dat promotie ervan aan strikte regels is onderworpen. Artsen 
zullen hun up-to-date informatie zien te vinden in andere bronnen zoals discussie met collega’s, 
medische bijscholing, off-label studies in wetenschappelijke tijdschriften en eventueel resultaten van 
klinische studies in het buitenland. Een grotere bezorgdheid voor de Europese farmaceutische firma’s 
is echter de productaansprakelijkheid die ze kunnen oplopen. De cruciale vraag hierbij is of de 
producent weet had van off-label gebruik, waarbij de SmPc’s, bijsluiter, promotie als bewijsmateriaal 
kunnen dienen. 
 

De overheid ziet het als een noodzakelijke uitdaging om off-label om te zetten in on-label gebruik. 
Meestal blijft men echter in het straatje van off-label gebruik hangen. Als men een nieuwe indicatie 
wil laten goedkeuren zal men weer de procedure van klinisch onderzoek moeten doorlopen. 
Momenteel is eerder sprake van ontmoediging, vanwege: de (Europese) wetgeving met betrekking 
tot dossierbescherming, waardoor investeringen in off-label toepassingen van een bestaand 
geneesmiddel slechts marginaal beschermd worden nl. maximaal een jaar verlenging van 
dossierbescherming. Bovendien mag men de kostprijs niet vergeten voor een nieuwe registratie van 
een bijkomende indicatie. 
 
Beleidsmaatregelen vanwege de overheid zijn nodig om de industrie te stimuleren nieuwe indicaties 
te zoeken voor hun geregistreerde geneesmiddelen. Dit is zeker relevant indien er nog geen ander 
product voorhanden is, zoals bij veel zeldzame aandoeningen het geval is. Volgens sommige is een 
langere octrooibescherming als beloning geen optie doch moet het mogelijk gemaakt worden dat 
andere -dan enkel de octrooihouder- binnen de beschermingsperiode een registratieaanvraag 
kunnen indienen voor andere indicaties. Mijns inziens is deze laatste optie te omslachtig. Het zou 
misschien wel een vicieuze cirkel kunnen doorbreken in lidstaten waar off-label medicatie niet wordt 
terugbetaald: geen vergoeding voor patiënt -niet voorschrijven -geen kennisvergroting - geen bewijs 
-geen vergoeding. 
 
Bovendien is halsstarrig vasthouden door de overheid aan klinische resultaten niet altijd een goede 
zet, wetende dat iedere patiënt uniek is, en sommige patiënten door hun ziektebeeld niet in het 
kader van een bepaald klinisch onderzoek past (vb. zeer specifieke tumor). Hierdoor zal men vaak 
beslissingen moeten nemen op basis van het ontbreken van dergelijk wetenschappelijk onderzoek. 
Vandaar dat mijns inziens, autoriteiten hun beter focussen op regelgeving rondom off-label gebruik. 
Best zouden er op Europees niveau een aantal regels gehanteerd moeten worden om aanvaardbaar 
off-label te kunnen voorschrijven en hierdoor de aansprakelijkheid van artsen te beperken.  Vast 
staat dat men in concreto, geval per geval, zal moeten kijken. Veel hangt bovendien af van de 
hoogdringendheid van de situatie en het bestaan van alternatieven. 
 

Wetenschappelijk bewijs van veiligheid blijft een belangrijke factor, gezien we ongecontroleerde 
experimenten willen vermijden. Ok, baserende op de huidige juridische kwalificatie in de rechtspraak 
zal off-label in principe niet onder de verstrengde experimenten wetgeving vallen omdat het primair 
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doel bij experimentele therapie de patiënt te genezen is. Maar ethisch gezien is dit een heel dunne 
grens.  
 
Bij het beoordelen van verantwoord off-label gebruik kunnen drie categorieën off-label gebruik 
onderscheiden worden:  
 
• off-label gebruik is in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd door individuele klinische 
omstandigheden: De arts wordt bijvoorbeeld geacht een kind te behandelen met een 
levensbedreigende aandoening, waarvoor geen enkele alternatieve on-label behandeling bestaat. In 
zo’n geval van ‘unmet medical need’ kan de arts dus niet op grond van evidence-based praktijk 
handelen. Enkel in deze gevallen zou onvoldoende bewijs geen doorwegende factor mogen spelen 
gezien men met de rug tegen de muur staat.  
 

 • innovatief off-label gebruik: Hierbij is er wel vaak een wetenschappelijke steunende achtergrond 
aanwezig inzake het off-label gebruik maar nog onvoldoende bewijs van werkzaamheid en veiligheid. 
De literatuur aanziet dergelijk off-label gebruik als een aanvulling op klinisch gesponsord onderzoek 
in de gevallen waarin de industrie bepaalde nieuwe indicaties niet onderzoekt omwille van 
onvoldoende return on investment, octrooien die hbijna verlopen. 
 

 • off-label gebruik, gerechtvaardigd door hoogwaardig bewijs van werkzaamheid en veiligheid. In 
deze situatie is er wel voldoende wetenschappelijke literatuur voorhanden door peer reviews in 
tijdschriften gaande tot gecontroleerde klinische proeven of retrospectieve analyses van data uit 
klinische proeven met een ander onderwerp.  In een aantal gevallen is er zelfs voldoende positief 
bewijs van wetenschappelijk onderzoek maar neemt producent de moeite niet om de nieuwe 
indicatie te laten opnemen zoals bv het gebruik van bètablokkers bij examen- of podiumvrees 
 

Ook in de VS zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen die die aansprakelijkheid kunnen afweren of 
beperken. Zorg ervoor als arts dat je het geneesmiddel kent, raadpleeg verschillende betrouwbare 
bronnen zoals richtlijnen van de AMA (American Psychiatric Association), peer-reviewed studies etc. 
Zorg voor volledige informed consent: vermelden off-label, risico’s, alternatieven. Zorgvuldig 
bijgehouden patiëntendossier met vermelding waarom je als arts kiest voor de off-label behandeling, 
nauwkeurige opvolging van de patiëntduidelijke, neerslag van de informed consent.  
 

Mijns inziens is dat men inderdaad niet onnodig aan de prescriptievrijheid mag raken van de arts, het 
is net de arts die in de beste positie zit door de jarenlange studie welke behandeling het best geschikt 
is. Al hebben de Amerikaanse auteurs ROSOFF en COLEMAN in hun hun artikel “The Case for Legal 
Regulation of Physicians off-label Prescribing” ook wel een punt door aan te halen dat zelfs  
fundamentele rechten zoals in the Bill of Rights beperkingen hebben en overtreden kunnen worden, 
waarom dan niet de autonomie van de arts? De vrijheid van diagnose en therapie is de vrijheid om 
ongehinderd door de overheid, als zorgverlener dàt te kunnen en mogen doen, wat een zorgvuldige 
collega in de gegeven omstandigheden hoort te doen. Ook artikel 73, tweede lid van de Wet 
betreffende de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen stelt: “ Zij onthouden zich van overbodige 
of onnodig dure verstrekkingen voorte schrijven, uit te voeren of te laten uitvoeren ten laste van de 
verplichte verzekering voorgeneeskundige verzorging en uitkeringen”. In principe kan dit ook aanzien 
worden als een beperking doch dit kader in het zorgvuldigheidscriterium van de arts. Waarom 
zouden er, ondanks het heiligdom van de arts, geen ideëen op tafel mogen worden voorgelegd die 

het off-label voorschrijven in goede banen zouden leiden? Er zou volgens mij een wettelijk kader 
kunnen gemaakt worden om, indien men de keus maakt om off-label voor te schrijven, deze 
behandeling te beschrijven alsook consequent op te volgen en vervolgens de resultaten te 
overhandigen aan een onafhankelijke instantie die deze verzamelt en publiek maakt. Op 
deze manier kan men op termijn ook wetenschappelijke informatie verzamelen. Al kan dit 
volgens sommigen in den beginne bij de eerste behandelingen wel in de buurt komen van 
een experiment doch de intentie van de arts blijft het genezen van de patiënt en onrechtstreeks 
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komt hier kennisvermeerdering bij kijken. Het probleem zal zich hier eerder situeren omtrent de 
autonomie van de patiënt op het gebied van informed consent want men zal onvoldoende 
inlichtingen kunnen verstrekken over eventuele risico’s omdat deze gewoonweg nog niet voldoende 
gekend zijn. Wel zal de patiënt altijd duidelijk moeten worden ingelicht dat het om off-label gebruik 
gaat, wat in de VS voorlopig een discussiepunt blijft gezien de informed consent vereiste van Staat 
tot Staat verschillend is. Gezien in Nederland de verzwaarde stelplicht rust op de arts qua bewijslast 
wordt hier aangeraden om de informed consent op schrift te zetten ondanks dat dit het mondelinge 
gesprek niet mag vervangen. 

Een ander meer radicalere oplossing zou kunnen bestaan in price setting.  Indien geneesmiddelen 
off-label gebruikt worden om deze verplicht aan een lagere prijs te verkopen. Op deze manier zal 
men indirect de off label promotie indijken. Enkel off-label toepassingen met de nodige klinische 
data mogen eenzelfde prijs hanteren als deze voor de on-label toepassingen en dit ook legaal 
promoten. De grootste uitdaging zit hier in het feit dat de arts transparantie gaat moeten geven over 
de diagnose die hij heeft gesteld. 
 

Waar we het internationaal allemaal over eens zijn is dat on-label de gouden standaard moet blijven 
en off-label de uitzondering als best denkbare oplossing. 
 

De juridische aspecten rondom het off-label voorschrijven zijn eerder een kluwen dan een duidelijk 
omlijnd geheel, denken we bijvoorbeeld alleen al maar aan de juridische status, ondanks dat het een 
vaak voorkomende praktijk vormt. De vorm van aansprakelijkheid is min of meer gelinkt met de 
juridische kwalificatie. In het merendeel van de gevallen zal de juridische status als een experiment 
uitgesloten zijn en kan men spreken van innovatie therapie/experimentele therapie waardoor een 
aantal strenge vereisten achterwege kunnen blijven en er geen sprake is van objectieve 
aansprakelijkheid. Nochtans zou de rechter ook anders kunnen oordelen. Vandaar dat experimentele 
therapie een apart statuut dient te verwerven om de rechtszekerheid te vergroten.  De patiënt zou in 
dit “nieuwe” juridisch statuut ook extra bescherming moeten krijgen gezien de zware bewijslast 
achteraf in het aansprakelijkheidsrecht. 
 

 Het is bewezen dat artsen vaak onbewust off-label voorschrijven, hierdoor kunnen ze de patiënt ook 
niet volledig informeren. Onbewust draagt een arts dus een zware verantwoordelijkheid mee in 
verband met farmaceutica. Deze kennis ligt meer bij de apotheker die hier specifieke studies voor 
heeft gedaan. In Nederland hebben ze hieraan een mouw trachten te passen door in art 68 van de 
Geneesmiddelenwet te voorzien in een verplicht overleg met de apotheek, bij het nog in 
ontwikkeling zijn van protocollen. Doch indien de apotheek niet weet voor welke indicatie, kan hij 
ook niet weten dat het off-label wordt voorgeschreven. Volgens sommigen zou een arts verplicht 
moeten worden de indicatie op het voorschrift te melden. In Nederland is dit verplicht voor 23 
geneesmiddelen. 
 

Er moet een goed evenwicht worden gevonden tussen de verantwoordelijk van de arts en het 
patiëntenbelang. Als er te streng op het eerste wordt geoordeeld, zal een arts ook minder snel off-
label voorschrijven. De vraag is dan komt dit de medische wetenschap ten goede op termijn? 
Tenslotte is het belangrijk dat innovatie in de klinische praktijk mogelijk blijft wanneer erkende 
behandelingen hebben gefaald. Echter zal er altijd op toegezien moeten worden dat er toch 
verzwaarde plicht t.o.v. klassieke behandelingen gelden i.v.m. informed consent. De proportionaliteit 
zal men goed in het oog moeten houden. Hierbij kan een gedegen toegankelijke wetenschappelijke 
informatiebron omtrent off-label toepassingen en bijwerkingen een nuttig hulpmiddel zijn zodoende 
dat er een objectieve risicoafweging kan worden gemaakt.  
 
 

Aansprakelijkheid is echter geen noodzakelijk gevolg van off-label voorschrijfgedrag als men 
bovenstaande in acht neemt, op deze manier kan hij zijn afwijkend voorschrijfgedrag rechtvaardigen 
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en indien men alsnog aansprakelijk wordt gesteld zal dergelijk voorschrijven meestal gedekt zijn door 
de verzekering, ongeoorloofd experiment niet in acht genomen. Men moet zoveel mogelijk negatieve 
defensieve geneeskunde, gebaseerd op aansprakelijkheidsvrees, trachten te vermijden Het weigeren 
van een behandeling voor te schrijven omwille van een te groot risico op latere 
aansprakelijkheidsvordering zou niet aan de orde mogen zijn. Er moet uiteraard wel altijd een 
evenredigheid blijven tussen het nut van de behandeling en de risico’s. 
 

In Amerika zien we vooral dat de aansprakelijkheidsgronden voor off-label voorschrijven bestaan uit 
een gebrek in informed consent ( waarbij de meningen in de Staten verschillen omtrent of het 
vermelden van off-label al dan niet behoort tot de informed consent) en nalatigheid door het niet 
voldoen aan de standard of care.  Deze nalatigheid kan in sommige Staten al aangetoond worden 
doordat de patiënt aanhaalt dat de off-label behandeling voorgeschreven/gebruikt door de arts niet 
werd teruggevonden in de labeling van het gebruikte geneesmiddel (package insert of de PDR).  
 

In Europa kan de arts aansprakelijkheid oplopen bij het off-label voorschrijven zowel in het 
tuchtrecht, civiele- als het strafrecht. Hoe meer alternatieven voorhanden en hoe minder 
wetenschappelijke achtergrond hoe groter de verantwoordelijkheid van de arts. Echter in vergelijking 
met de US zijn de rechtszaken hieromtrent in Europa erg schaars. Net zoals rechterlijke uitspraken 
inzake de objectieve aansprakelijkheid van de producent erg schaars zijn. Een producent moet op zijn 
hoede zijn. 

Ondanks het aanvaarden van negatief bewijs m.b.t. informed consent door de rechter in België, lijkt 
het volgens sommigen toch aangewezen om het leerstuk van het verlies van een kans in de wet te 
regelen, zoals sommige Staten reeds in Amerika hebben gedaan. Zeker inzake off-label gebruik. Een 
mening hieromtrent vormen is niet eenvoudig gezien er zowel voor- als nadelen aan verbonden zijn. 
Artsen worden via toepassing van deze leer sneller aansprakelijk gesteld wanneer ze een 
contractuele- of buitencontractuele fout begaan hebben (enkel de causaliteit tussen de fout en de 
verloren kans moet). Misschien is dat dan een aanzet tot het zorgvuldiger omgaan bij het off-label 
voorschrijven ervan ondanks dat het hun meestal niet rechtstreeks financieel raakt gezien hun 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Doch hun verzekeringspremie zou weleens gevoelig omhoog 
kunnen gaan na X veroordelingen tot het betalen van een schadevergoeding. Waar in Nederland 
deze theorie m.b.t. verlies van genezings-/overlevingskans door de Hoge Raad pas in 2016 doorgang 
vond, zijn lagere rechtbanken al wel langer geneigd om dit frequent toe te passen. In Nederland kan 
de rechter echter ook in uitzonderlijke gevallen de bewijslast omkeren om de patiënt in een 
comfortabelere positie te zetten.  
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Bijlage 1:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

176 

Bijlage 2: 
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