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Op het programma:

1. Achtergrond problematiek/aanleiding onderzoek

• samenloop twee zorgroutes

• ontwikkelingen op het grensvlak

• aandacht in de praktijk en wetenschap

2. Bevindingen eerste inventarisatie en openliggende vragen

• twee perspectieven

• verschillen

• keuzevrijheid?

• verdeling van de lasten

3. Vervolgonderzoek



Voorbeeldcasus



Samenloop van twee zorgroutes en ontwikkeling

Publieke zorgstelsel
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aansprakelijkheids

recht



Praktijk vs wetenschap

• Toename aandacht in praktijk

Van uitbreiding schadevergoedingsrecht zorgkosten derden

- wetsvoorstel 2014

…naar afstemmingsproblemen civiele aansprakelijkheid en publiek zorgstelsel

- expertmeetings DLR 

• Wetenschappelijke literatuur blijft schaars



Het grensvlak van de twee zorgroutes

Publieke zorgstelsel
Civiel

aansprakelijkheids

recht

?



Twee perspectieven

1. De toegankelijkheid van zorg(voorzieningen) voor de gekwetste

• wijze van vergoeding?

• keuzevrijheid slachtoffer? 

2. De (uiteindelijke) verdeling van de lasten

• regres?

• voordeelstoerekening? 



1.1 Twee verschillende zorgroutes

1. Publieke zorgstelsel

• solidariteit; goede kwaliteit van zorg voor iedereen
• vangnet
• voorzieningen beperkt 
• en onzeker

2. Civiele aansprakelijkheid

• individuele rechtshandhaving
• volledige vergoeding
• uitzonderingen



1.1 Vragen van afstemming

• Toekomstige zorgschade

- som ineens?
- periodiek?

• Eigen schuld

of

?



1.2 Keuzevrijheid?

• Overheid:

- afwijzing op grond van eigen verantwoordelijkheid?

• (Verzekeraar van) aansprakelijke partij:

- verwijzing naar overheid op grond van schadebeperkingsplicht?



2. De uiteindelijke verdeling van de lasten

• Drie modellen voor samenloop aansprakelijkheidsrecht en ander

vergoedingssysteem:

1. cumulatie

2. verrekening

3. verrekening en verhaal



2. De uiteindelijke verdeling van de lasten

• Verschillen, waarom?

- voordeelstoerekening? - voordeelstoerekening?

• Collectieve afkoop regres of individueel verhaal?

Wmo
-regres

Jeugdwet
- cumulatie?

Zvw
- subrogatie art. 

7:962 BW

Wlz
- verplichte

voordeelstoerekening
- regres



Vervolgonderzoek

• Promotieonderzoek 2019-2023:

hoe kunnen de twee zorgroutes op elkaar worden afgestemd om een adequate 

afhandeling van zorgschadeclaims te realiseren?



Dank voor uw aandacht!


