Schadegeval van de maand
Wees blij dat u nog leeft...

T

weeduizend

doden

door

medische

blunders en een onbekend aantal ver-

minkten en gehandicapten. Jaarlijks zouden
in België 60.000 mensen het slachtoffer
worden van medische fouten, 2000 onder
hen zouden het met de dood bekopen… Een
gepubliceerd onderzoek van Denise Van den

De schade-eis
1 		Periode van tijdelijke ongeschiktheid
a. 100%
* hospitalisatie:
			 hetzij 12 dagen x € 37,50 x 100 %
* niet gehospitaliseerd:
			 52 dagen x € 25 x 100%
b. 50 % voor 59 dagen x € 25 x 50 %
c. 40 % voor 110 dagen x € 25 x 40%

€ 450
€ 1.300
€ 737,50
€ 1.100

Broeck over medische blunders schetst een
hallucinant beeld. Foutenpercentages tot
21 %.
Maar exacte cijfers zijn er niet…
Met procedures die gemiddeld 8 jaar aanslepen, zware juridische kosten met zich meebrengen en grote vragen over de haalbaarheid van een rechtszaak, staat de gewone
man inderdaad in een zwakke positie.
Ook in deze materie speelt de rechtsbijstand een belangrijke rol.

2.		Gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid
30 % waarvan 15 % met economische repercussie
a. 15 % invaliditeit aan € 1.750 per punt, hetzij
€ 26 250
Dit bedrag wordt gevraagd rekening houdend
met de jonge leeftijd van de verzekerde.
Aangezien zij, gelet op haar diploma,
waarschijnlijk het beroep van leerkracht zal
uitoefenen en derhalve veel zal moeten staan,
zal het betrokken been extra belast worden.
b. 15 % met economische repercussie
Het jaarlijkse semi-bruto salaris van de verzekerde
over een periode van 13,85 maanden bedraagt
€ 26.186,30. Rekening houdend met promotiekansen, opslag,
indexatie, dient dit bedrag verhoogt te
worden met 15 %
hetzij € 30.114,25 x 15% x 19,4632
€ 87.917,96

Het hoeft echter niet altijd op een jarenlang juridisch steekspel uit te lopen. Bij een
sterke minnelijke regeling vaart iedereen
er wel bij.

Een voorbeeld van een interessante minnelijke regeling in een dossier met een medische fout ?
We openen voor u het dossier van Chantal B. uit Namen en
bieden u een kijkje in de opstelling van de gedetailleerde
schade-eis.
We behaalden een mooi resultaat : de advocate heeft minnelijk
een bedrag van € 146.831 verkregen. De kosten en erelonen bedragen € 12.154,36.
Het gaat hier over een gynaecologisch onderzoek waarbij de
arts door een onhandig manoeuvre een ader doorsneed hetgeen de patiënte in een coma bracht.

3.		Materiële schade als huisvrouw
Het slachtoffer is recent getrouwd, hetzij twee
maanden na de consolidatiedatum. Zij is
momenteel zwanger en de geboorte van het kind
is verwacht in juni. Bij gevolg kan het huishoudelijk
verlies als volgt berekend worden aan
€ 23.768,92
(annuïteiten volgens de sterftetabel Lévie).				

4. Pretium doloris
3/7 x 15 dagen aan € 2,48
2/7 x 31 dagen aan € 2,48

€ 111,60
€ 153,76

5. Vergoeding voor verhoogde inspanningen
om het academisch jaar te beëindigen
Het schadegeval is gebeurd tijdens het laatste jaar
van de licentie in Germaanse talen. De verzekerde
heeft in februari de lessen hernomen en is ondanks
de gezondheidsproblemen geslaagd. De verhoogde
inspanningen kunnen geschat worden op
€ 2.478,93

6. Genoegenschade
De verzekerde wordt ernstig gehinderd in al haar
activiteiten. Rekening houdend met jeugdige
leeftijd en haar sportieve aanleg (zij deed aan
competitiesport) kan deze post begroot worden
op
€ 12.394,67

7.		Kosten van de therapie.
De jaarlijkse kosten van de medicijnen Loftyl en
Asaflow aan € 350,77 x 21,89923 (annuïteiten
volgens sterftetabel Lévie)
€ 7.678,92
Tweejaarlijkse controle met vasculair
laboratoriumonderzoek
€ 2.278,20

8.		Esthetische schade
De esthetische schade op basis van het litteken
wordt als licht (2/7) gekwalificeerd, rekening
houdend met het feit dat het litteken enkel
zichtbaar is bij het dragen van een tweedelig
badpak.
Men mag echter niet vergeten dat deze jonge
vrouw van 22 jaar niet alleen geen tweedelig
badpak meer kan dragen, zij kan ook geen korte
of transparante kleding aantrekken waarbij dit
gedeelte van de buik zichtbaar is. Voor deze
schadepost rekenen wij:
€ 4.957,87

9.		Reserves voor de toekomst
De zwangerschap dient zeer nauwgezet gevolgd
dient te worden en vereist voor het eind en na de
geboorte injecties om te verhinderen dat het bloed
zou gaan stollen (…).
Een provisie van € 2.478,94 kan vooropgesteld
worden.
€ 2.478,94

10. Schade door weerkaatsing
		Op het moment van de feiten woonde de
verzekerde nog bij haar ouders.
a) Schade van de ouders: € 1.735,25 (ieder)
b) Schade van de verloofde

€ 3.470,51
€ 2.478,93

11. Verplaatsingen
Door de verschillende doktersbezoeken ter
controle, bijeenkomsten voor expertises
bedraagt de post voor de verplaatsingen
1348 km x € 0,30

€ 404,40

12. Doktersbezoeken 			
				
€ 75,60

13. Medische kosten 			
				
€ 906,32
14. Huurschade
Het niet gebruik van het studentenkot
gedurende 3 maanden
€ 492,61

15. Samenvatting
- T.W.O.
		 plus verwijlinteresten
		- B.W.O.
				
Totaal
				
+ verwijlinteresten
+ de posten 3-14
Te verhogen met verwijlintresten

€ 3.587,50
€ 26.250
€ 87.917,96

€ 117.755,46
€ 181.419,19

Uittreksel uit de brief van de advocate
“ Ter attentie van DAS rechtsbijstand
Ik heb het genoegen u hierbij te melden dat de partijen akkoord gaan en dat de verzekerde een voorstel tot minnelijke
regeling van € 146.831 getekend heeft. Ik sluit mijn dossier af
en dank u voor het vertrouwen. In bijlage treft u mijn staat van
kosten en erelonen.
1. Secretariaat
2. Gerechtskosten
3 Het ereloon wordt berekend per schijf:
Van 0,00 euro tot 6.197,34 euro
Van 6.197,35 euro tot 49.578,70 euro
Van 49.578,71 euro tot 123.946,76 euro
Van 123.946,77 euro tot 247.893,52 euro
Meer dan 247.893,52 euro

€ 1.027,04
€ 0
15%
10%
8%
6%
4%

Aangezien de aansprakelijkheid niet betwist werd en er geen
gerechtsprocedure gevoerd moest worden, verminder ik dit
bedrag naar € 11.127,32 (reductie van 10 %). Er werd echter rekening gehouden met het belangrijke opzoekingswerk en de
onderhandelingen die tot dit resultaat geleid hebben. Indien
wij een procedure hadden moeten voeren zouden de diverse
prestaties enorm vergemakkelijkt zijn door het reeds uitgevoerde werk. Dit bedrag vertegenwoordigt ongeveer 7,5 % van
de vergoeding die onze verzekerde verkregen heeft.”

Rechtsbijstand D.A.S. voor medische fouten kunt u verzekeren via de Consumentenpolis (€ 83), de Economische
polis (€ 144) of de Conflictenpolis (€ 203).

