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* Openheid en goede communicatie met de patiënt over incidenten in de zorg
zijn om twee redenen van belang:
- Dat is nodig vanwege de noodzakelijke vertrouwensrelatie;
- De patiënt heeft recht op relevante informatie.
*Goede informatie is belangrijk, vooraf en achteraf.
*We moeten onderscheid maken tussen ‘fout gegaan en fout gedaan’

De KNMG was in 2010 één van de initiatiefnemers van de GOMAgedragsregels. Daarop zijn we trots. Waarom vindt de KNMG openheid en
goede communicatie met de patiënt belangrijk? Omdat de KNMG veel belang
hecht aan de vertrouwensrelatie met de patiënt. De patiënt heeft daarnaast
volgens de KNMG een ruim recht op informatie, zowel voor als na de
behandeling. In de zorg staat de patiënt immers centraal: het gaat om zijn
lichaam en geest, dat moet een arts zich altijd realiseren.
Het recht op informatie moet ruim worden gezien, inclusief informatie over
dingen die tijdens de behandeling mogelijk ‘verkeerd’ gaan en zaken die,
achteraf gezien, fout zijn gegaan of fout zijn gedaan. Dat licht ik nader toe.

1) De puntjes op de i
Helaas kunnen dokters niet iedereen beter maken. We kunnen daarom
niet garanderen dat mensen na een behandeling helemaal opknappen.

Vandaar kunnen we niet stellen dat indien herstel uitblijft er dus sprake
is van een medische fout. Daarmee zouden we artsen ook onrecht doen.

Bij behandelingen en onderzoek kunnen altijd onbedoelde
gebeurtenissen optreden. Bijvoorbeeld kan blijken dat de patiënt
allergisch is voor een bepaalde pijnstiller. Dan spreken we niet van een
fout, maar van een complicatie. Complicaties zijn inherent aan de zorg.
We spreken van een incident in geval van een onbedoelde gebeurtenis
tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of nog
kan leiden. Bij een incident, zoals apparatuur die hapert of een assistent
die over onjuiste informatie over de patiënt beschikt, zijn dingen
misgegaan, maar heeft de dokter het niet noodzakelijkerwijs fout
gedaan.1 Dat geldt ook voor calamiteiten: niet-beoogde of onverwachtse
gebeurtenissen, die tot de dood of ernstige schade voor patiënt heeft
geleid.

De KNMG is van mening dat een patiënt vooraf recht heeft te weten wat
de kansen zijn op complicaties, en achteraf moet worden geïnformeerd
over complicaties, incidenten en calamiteiten waarvan de patiënt
gevolgen ervaart of kan ervaren. Dit geldt los van de vraag of er hierbij
sprake is van een fout (het handelen is dan verwijtbaar, de nadelige
gevolgen hadden bij professioneel handelen kunnen worden
voorkomen).

Dokters zien het liefst tevreden patiënten. Daarom vinden artsen
complicaties, incidenten en calamiteiten (heel) vervelend. Dat artsen het
betreuren dat dingen niet gaan, zoals gehoopt mogen zij natuurlijk naar
de patiënt toe laten blijken en uitspreken: ‘Wat vervelend dat het
resultaat anders is dan gehoopt’, ‘Ik vind het heel er jammer dat het zo is
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Als is de arts, al dan niet als hoofdbehandelaar, soms wel aansprakelijk voor gebrekkige apparatuur of fouten
van hulppersonen.

gelopen’ etc. Hoewel artsen bij zulke gebeurtenissen volgens de GOMAgedragsregels verplicht zijn volledig mee te werken aan het onderzoek,
vind ik het niet gepast in die situaties excuses aan te bieden of sorry te
zeggen. Excuses en sorry zeggen zijn op hun plaats bij incidenten die niet
alleen fout zijn gegaan maar ook fout zijn gedaan. Anders gezegd: de
afloop van een behandeling kan tegenvallen, maar indien de arts en zijn
team goed hebben gehandeld (goed gedaan), dat zou het aanbieden van
excuses betekenisloos worden als we zouden zeggen dat je ook dan sorry
moet zeggen.

2) Fouten
De KNMG vindt al langer dat patiënten ook bij fout gedaan
(aanrekenbaar fout) recht hebben op informatie. Dan passen ook
excuses. Het is echter niet – en zo volgt ook uit de GOMA-gedragsregels
– aan artsen om aansprakelijkheid te erkennen (‘wij zullen alle schade
vergoeden’, ‘ik neem hiervoor alle aansprakelijkheid op me’); daarover
gaan de verzekeraars. Dus: excuses mag, aansprakelijkheid erkennen
mag niet.

In geval van een fout waarvan de patiënt de gevolgen ervaart heeft de
patiënt volgens de KNMG dus recht op eerlijke en volledige informatie.
Daarnaast vindt de KNMG het belangrijk dat de beroepsgroep leert van
fouten – alsmede van niet verwijtbare complicaties, incidenten en
calamiteiten. De KNMG pleit er daarom voor dat artsen elkaar bij
(dreigende) problemen aanspreken en voor een goed
veiligmeldensysteem: van zaken die fout gaan of fout zijn gedaan
moeten we leren, zonder dat degenen die hierover aan de bel trekken
het risico hoeven lopen als ‘medeplichtig’ o.i.d. bij juridische procedures
te worden betrokken.

3) Tussenconclusie
Onze ervaring is dat patiënt doorgaans begrijpt dat dingen fout gaan, in
de zin van anders lopen dan was gehoopt, zeker als de patiënt vooraf
informatie heeft gekregen op grond waarvan de patiënt wist dat dit risico
bestond. Ook voor fout gedaan heeft patiënt in de regel begrip – zeker
als arts hier geen doekjes om windt, medewerking verleent aan
afwikkeling financiële schade en inspanningen levert om te voorkomen
dat het gebeurde nogmaals plaatsvindt.
Het mooie van de GOMA is dat van de arts in beide gevallen (bij fout
gegaan en fout gedaan) openheid wordt verwacht. In beide gevallen
moet de arts binnen uiterlijk 24 uur contact opnemen met de patiënt (=
Aanbeveling 3). Ook moet arts onderzoeken hoe een en ander heeft
plaatsgevonden en hoe kan worden voorkomen dat het incident
nogmaals gebeurt (Aanbeveling 4). Dit alles is in het belang van de
patiënt en van de kwaliteit van de zorg.

Het is daarom van harte dat de KNMG de GOMA-gedragscode
onderschrijft en de gedragscode kan aanbevelen aan anderen. De KNMG
doet dit onder andere door de GOMA, via de website en Medisch
Contact, onder de aandacht van haar achterban te brengen. Ook via
districtsbijeenkomsten vraagt de KNMG aandacht voor de GOMA.
Hetzelfde geldt voor haar federatiepartners, in het bijzonder de LHV en
de Orde van Medisch Specialisten.

4) Recht op informatie
Voor de KNMG is het recht van de patiënt op informatie dus een
belangrijk recht. Het respecteren van dit recht moet niet alleen omdat
het een patiëntenrecht is, maar omdat het essentieel is voor het
vertrouwen binnen de arts-patiëntrelatie. Anders dat de wet (WGBO)

thans zegt, vindt de KNMG dat patiënten niet alleen vooraf maar ook na
de behandeling recht hebben op volledige en eerlijke informatie.

Ik veroorloof mij een zijstapje. Zoals u weet is er een burgerinitiatief
schriftelijke informatieplicht behandelingsovereenkomst, waarover de
minister van VWS afgelopen week in TROS Radar sprak. De
initiatiefnemers pleiten ervoor in de wet op te nemen dat artsen over
allerlei zaken schriftelijke informatie moeten verstrekken aan de patiënt.
Met de minister vindt de KNMG dit geen goed voorstel.
Informatievoorziening vraagt om maatwerk; dat wil zeggen dat die moet
zijn afgestemd op de kennis, ervaring, wensen en bevattingsvermogens
van de patiënt. Zo’n schriftelijke informatieplicht leidt al snel tot allerlei
folders en ander standaardmateriaal. Dat moeten we niet willen.
Bovendien bepaalt de wet nu al dat de patiënt desgewenst de informatie
schriftelijk kan krijgen. Het burgerinitiatief komt daardoor neer op het
introduceren van een administratieve verplichting waar de patiënt ons
inziens niet altijd op zit te wachten maar wel beslag legt op de
spaarzame tijd van artsen en daardoor kan leiden tot onpersoonlijke
standaardinformatie.

5) Toekomst GOMA bij WET KWALITEIT-KLACHTEN- GESCHILLEN IN DE ZORG

Toch is de KNMG niet helemaal gerust op de toekomst van de GOMA. Dit
congres grijp ik aan om deze zorgen van ons onder de aandacht te
brengen.
Zoals wellicht bekend heeft Minister Schippers op 15 april j.l een brief
naar de Tweede Kamer gestuurd over de ‘Derde nota van wijziging bij de
Wet cliëntenrechten zorg’. Via deze nota van wijziging wil de minister de
bestaande Wet klachtrecht cliënten zorgsector intrekken en een nieuwe
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) invoeren.

Op grond van die nieuwe wet wordt het klachtrecht, vanouds een
belangrijk middel voor zorgaanbieders om te leren van fout gegaan en
fout gedaan, en ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de
zorg, gecombineerd met de mogelijkheid van klagers tegelijkertijd een
financiële schadeclaim in te dienen. Op grond van de nieuwe wet zijn
zorgaanbieders niet langer verplicht een onafhankelijke
klachtencommissie te hebben, maar zijn zij wel verplicht aansluiting te
zoeken bij een geschilleninstantie. Als de klager er met de
klachtenbemiddelaar niet uitkomt, kan hij – voor zover die er in de
toekomst nog is – naar de klachtencommissie en anders naar de
landelijke geschilleninstantie. Die geschilleninstantie, tevens
beroepsinstantie voor klachten, is bevoegd via een bindend advies
uitspraak te doen en daarbij een schade vergoeding toe te kennen tot
ten hoogste EUR 25.000,De KNMG is geen voorstander van het vermengen van klachtrecht,
waarbij het bevorderen van kwaliteit en het wegnemen van onvrede bij
de patiënt voorop staan, en aansprakelijkstelling, zoals de Wkkgz doet.
Indien de patiënt zowel ontevreden is als schadevergoeding wil, kunnen
we ons afvragen of inspanningen van de zorgaanbieder gericht op het
wegnemen van de onvrede en het verhogen van de kwaliteit kans van
slagen maken.
Van de patiënt wordt dan verwacht, althans dat zal hij allicht denken, dat
hij bij schade niet snel genoegen moet nemen met excuses. Of te wel, de
patiënt kan denken dat hij vooral ontevreden moet blijven, uit vrees dat
de schadetoekenning anders lager uitvalt. Dit doorkruist de doelen van
het klachtrecht.
Omgekeerd kunnen artsen en andere zorgaanbieders huiveriger worden
met het openlijk bespreken van wat er verkeerd is gegaan of gedaan, het
erkennen van fouten plus het aanbieden van excuses (Aanbeveling 8 van
de GOMA, en eerder KNMG beleid). Anders gezegd, de GOMA keert zich
dan tegen de arts en tegen de kwaliteit van zorg. Dat kan niet de
bedoeling zijn.

De nieuwe wet (Wkkgz) heeft ook meer juridisering tot gevolg. Een
financiële aansprakelijkheidstelling en een hoger beroep bij een
landelijke en onbekende geschilleninstantie en hoge bedragen. Partijen
gaan zich dan ook steeds meer van juridisch jargon bedienen en zullen
ook advocaten gaan inschakelen. Van het tot elkaar brengen van partijen
is dan mogelijk geen meer sprake. En willen we echt dat een
geschilleninstantie bindende adviezen geeft, bijvoorbeeld over de
inrichting van het zorgproces, het personeelsbeleid of het toepasselijke
protocol???

Wat wil de KNMG wel? De KNMG wil de bestaande, op grond van de wet
verplicht ingestelde klachtencommissies niet kwijt. Zij opereren
doorgaans dicht bij de zorgaanbieder en kunnen aanbevelingen doen die
nauw aansluiten bij de praktijk en ervaringen van deze zorgaanbieder.
Tegelijkertijd mogen van de KNGM aan deze klachtencommissies meer
eisen worden gesteld. Dat geldt bovenal de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de leden als de professionaliteit van het optreden.
Ook vindt de KNMG het gepast dat de klachtencommissies van hun
aanbevelingen een kopie sturen naar de IGZ. Zo is deze toezichthouder
optimaal geïnformeerd en zal de zorgaanbieder ervan doordrongen zijn
dat hij of zij iets met die aanbevelingen moet doen. Dit vergt echter geen
totaal nieuwe wet, maar kan via enkele aanpassingen van de huidige Wet
klachtrecht cliënten zorgsector worden gerealiseerd.

6) Toekomstvisie KNMG
Waarom deze kritiek op dit wetsvoorstel op dit congres? Omdat ik me –
en de KNMG en federatiepartners – zorgen maak dat de GOMA
gedragsregels door dit wetsvoorstel in ongebruik raken. Dat moeten we
met elkaar zien te voorkomen. De GOMA, maar met name de patiënt en
de kwaliteit van zorg, zijn daarvoor te belangrijk. Vandaar deze kritiek op
de Wkkgz.

Wat wil de KNMG? De KNMG wil dat artsen en andere zorgaanbieders
met en volgens de GOMA blijven werken. Of zij zich daartoe moeten
inschrijven in een register durf ik overigens te betwijfelen. Dat kan ook
worden uitgelegd als: alleen als je je hebt ingeschreven geldt voor jou de
GOMA.
Maar bovenal wil ik het belang van openheid en goede communicatie
benadrukken. Openheid en goede communicatie kunnen leiden tot meer
tevreden patiënten en minder procedures. Bovendien hoeven we dan
niet af te glijden naar een sorry-cultuur of claim-cultuur. Je hoeft als
patiënt volgens mij ook geen psychiater te zijn om aan te voelen of een
arts excuses echt meent. Oprechtheid is een van de voorwaarden van
een vertrouwensrelatie. De GOMA draagt daartoe bij.

