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relevante oorzaak voldoende zekerheid had, zodat het
ervoor moet worden gehouden dat hij toen reeds bekend
was met de schade (te weten de schade wegens verlies
van arbeidsvermogen en immateriële schade) en de
daarvoor aansprakelijke persoon (te weten de werkge-
ver) en dat het daarvoor niet uitmaakt of mogelijk nog
onzekerheid bestond of die klachten – medisch gespro-
ken – al dan niet vallen onder het begrip RSI en dat even-
min in dit geval relevant is dat de verwijzende huisarts,
de bedrijfsarts en de manueel therapeut geen medisch
specialisten zijn nu het hof geen aanleiding ziet om aan
hun deskundigheid op dit specifieke terrein te twijfelen,
temeer niet nu E geen feiten en omstandigheden heeft ge-
steld waaruit volgt dat, en zo ja, waarom, hij (destijds)
nog twijfel kon hebben over de juistheid van hun – eens-
luidende – diagnose, terwijl tot slot evenmin terzake
doet dat op dat moment de hoogte van zijn schade nog
niet bekend was.

14. Tegen de achtergrond van het hier vooropgestelde
omtrent de maatstaf ter zake van de aanvang van de vijf-
jaarstermijn van art. 310 lid 1 BW, te weten de maatstaf
van ‘het daadwerkelijk in staat zijn de rechtsvordering
tot schadevergoeding in te stellen’ – welke maatstaf niet
alleen in het teken staat van de rechtszekerheid doch ook
van de billijkheid en welke maatstaf daadwerkelijke be-
kendheid met de schade vereist en aldus impliceert dat
de schade moet zijn ontstaan zodat vergoeding daarvan
kan worden gevorderd – geeft ’s hofs oordeel dat de ver-
jaring van de vordering onder de hiervoor genoemde om-
standigheden vóór 26 oktober 2000 is aangevangen, blijk
van een onjuiste rechtsopvatting, althans is dat oordeel
zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk.
Het hof heeft zijn oordeel in het bijzonder daarop ge-
grond dat E over de oorzaak van zijn klachten (het
‘werkgerelateerd zijn’ van zijn klachten) en het chroni-
sche karakter daarvan reeds vóór 26 oktober 2000 vol-
doende zekerheid had. Het heeft daaraan de conclusie
verbonden dat het ervoor moet worden gehouden dat E
ook reeds bekend was met de schade waarvan hij thans
vergoeding vordert. Het hof heeft daarmee eraan voorbij-
gezien dat het feit dat E reeds vóór 26 oktober 2000 ge-
zondheidsklachten had waarvan hij wist dat deze werk-
gerelateerd en chronisch waren, niet impliceert dat E –
die weliswaar in februari 2000 was ‘uitgevallen’ (aan-
vankelijk voor 50%) maar die een RSI preventie- en reïn-
tegratieprogramma volgde, die door het UWV in decem-
ber 2000 volledig arbeidsgeschikt is verklaard voor
aangepast werk en die in februari 2001 in een aangepaste
functie weer voltijds aan het werk is gegaan – ook reeds
vóór 26 oktober 2000 daadwerkelijk ermee bekend was
dat deze gezondheidsklachten zouden leiden tot de scha-
de waarvan hij thans vergoeding vordert (de schade ter
zake van de in maart 2001 aan het licht getreden arbeids-
ongeschiktheid, door het UWV geschat op 65-80%) en
dat E reeds vóór 26 oktober 2000 daadwerkelijk in staat
was de onderhavige vordering tot schadevergoeding in te

stellen, voor zover althans die vordering betreft de scha-
de die E lijdt doordat hij met ingang van 15 maart 2001
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden. Ik voeg
hieraan toe dat van E naar mijn oordeel in redelijkheid
ook niet kon worden gevergd dat hij zijn werkgever aan-
sprakelijk stelde voor deze schade in de periode waarin
hij nog een preventie- en reïntegratietraject volgde dat
was gericht op herstel en dat uitmondde in een aange-
paste voltijdse functie. Zie in dit verband ook de conclu-
sie van A-G Spier voor HR 31 mei 2002, LJN AE3433,
C00/200HR, waarin het ging om de vraag of de op
art. 7:658 BW gebaseerde vordering van een werknemer
wegens blijvende invaliditeit ten gevolge van een ar-
beidsongeval was verjaard na vijf jaar volgend op de dag
waarop het ongeval had plaatsgevonden. De rechtbank
had in appel deze vraag ontkennend beantwoord op de
grond dat aanvankelijk leek dat de werknemer, die na
het ongeval weer voor 100% bij de werkgever werkte zij
het in een andere functie, geen blijvende gevolgen zou
hebben en dat eerst later, na een herstelperiode en een
daarop volgende periode van arbeidsongeschiktheid,
bleek dat sprake was van blijvende gevolgen. Uw Raad
verwierp het cassatieberoep met toepassing van art. 81
RO.
Het middel klaagt dan ook terecht dat het hof heeft mis-
kend, althans zijn oordeel terzake onvoldoende heeft
gemotiveerd, dat E tot aan zijn “uitvallen” op 15 maart
2001, dat wil zeggen vóór 26 oktober 2000, niet ermee
bekend was dat sprake was van een blijvend verlies van
arbeidsvermogen, zodat de vijfjaarstermijn van
art. 3:310 lid 1 BW vóór die datum niet is aangevangen
omdat niet is voldaan aan het vereiste van daadwerke-
lijke bekendheid met de schade die door dat blijvend ver-
lies van arbeidsvermogen is geleden en evenmin aan het
vereiste dat E daadwerkelijk in staat was de vordering in
te stellen voor zover deze betrekking heeft op bedoelde
schade.
De slotsom is dat het bestreden arrest niet in stand kan
blijven en dat verwijzing moet volgen.

Conclusie
De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden
arrest en tot verwijzing ter verdere behandeling en
beslissing.

I 182 I Hof Arnhem 25 april 2006 en 
4 december 2007

(verkort weergegeven; LJN resp. BM5194 en BM5197. Zie de
noot van Van Ommen in nr. 184.).

Informed consent, causaal verband, integriteitsschade.
Hof Arnhem 25 april 2006
(………………)
4.4.3. Het hof overweegt als volgt. [Appellante] stelt dat
[geïntimeerde] zijn informatieplicht jegens haar niet is
nagekomen. Als [geïntimeerde] [appellante] inderdaad
ter zake het zekere gevolg van het beenlengteverschil
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niet heeft geïnformeerd, dan heeft [appellante] daardoor
niet op de door haar gewenste wijze van haar zelfbe-
schikkingsrecht gebruik kunnen maken (zie HR
23 november 2001, NJ 2002, 386). [Appellante] was dan
namelijk door [geïntimeerde] niet in de gelegenheid
gesteld om zèlf, goed geïnformeerd en op de hoogte van
het onvermijdelijke gevolg van het beenlengteverschil,
een keuze te maken vóór of tegen de door [geïntimeerde]
uiteindelijk uitgevoerde medische ingreep. [appellante]
stelt dat zij aldus schade heeft geleden. Allereerst vordert
zij vergoeding van de zogenaamde ‘integriteitsschade’.
Het gaat hier dan om de schade die [appellante] lijdt nu
zij, zo stelt zij, niet goed geïnformeerd een keuze vóór of
tegen de operatie heeft kunnen maken. Naar het oordeel
van het hof is, zo mocht blijken (zie hierna) dat [appel-
lante] inderdaad onvoldoende geïnformeerd met de
bewuste operatie heeft ingestemd, de aantasting van
haar zelfbeschikkingsrecht gegeven. [Appellante] had er
immers recht op om volledig door [geïntimeerde] te wor-
den geïnformeerd. Anders dan [geïntimeerde] betoogt
(MvA sub 5.7) is de mate van aantasting van dat zelfbe-
schikkingsrecht dan niet meer aan de orde. [Geïntimeer-
de] stelt verder (pleitnota sub 4.3) onder verwijzing naar
de conclusie van de AG De Vries Lentsch-Kostense bij
het arrest van de Hoge Raad van 23 november 2001 (NJ
2002, 386) dat een gebrek aan ‘informed consent’ op zich
zelf nog geen recht geeft op schadevergoeding. Echter,
naar het oordeel van het hof was in voornoemd arrest de
kwestie van de ‘integriteitsschade’ als zodanig niet aan
de orde. [Geïntimeerde] is dus aansprakelijk voor de
‘integriteitsschade’ die [appellante] lijdt doordat [geïnti-
meerde] haar niet volledig zou hebben geïnformeerd. Of
[geïntimeerde] [appellante] inderdaad niet volledig heeft
geïnformeerd, komt hierna aan de orde. Grief 1 slaagt
dan ook in zoverre. (…………)

Hof Arnhem 4 december 2007
(……………)
Integriteitschade
8.1. In voormeld tussenarrest heeft het hof [geïntimeer-
de] toegelaten tot het leveren van tegenbewijs van het
vermoeden dat hij [appellante] voorafgaand aan de ope-
ratie er niet op heeft gewezen dat er ten gevolge van de
operatie een onvermijdelijk beenlengteverschil bij haar
zou optreden.
8.2. [Geïntimeerde] heeft ervan afgezien om in het kader
van het door hem te leveren tegenbewijs getuigen voor
te brengen. Hij stelt zelf niet meer te kunnen verklaren
dan hij reeds als getuige heeft aangegeven tijdens het
voorlopig getuigenverhoor op 26 oktober 2001, namelijk
dat hij zich na zes jaar niet meer kan herinneren of ook
over het beenlengteverschil is gesproken. Dat was echter
toen en ook nu (nog) zijn gewoonte. Bij memorie na
enquête (prod. 1) heeft [geïntimeerde] een verklaring
van hemzelf d.d. 10 februari 2007 overgelegd. In die ver-
klaring wijst hij erop dat ten aanzien van [appellante]
pre-operatief drie (extra) consulten hebben plaatsgevon-

den, waarbij zeer veel punten aan de orde zijn gesteld en
hij [appellante] onder meer heeft gewezen op de relativi-
teit van een kunstheup. Volgens [geïntimeerde] is het
ondenkbaar dat onder de gegeven omstandigheden zou
zijn nagelaten [appellante] op een onvermijdelijk been-
lengteverschil te wijzen, temeer daar hij op de overige
onderdelen van de geneeskundige behandeling, waaron-
der indicatiestelling en uitvoering van de operatieve
ingreep ‘lege artis’ heeft gehandeld. Bij voormelde
memorie (prod. 2) heeft [geïntimeerde] voorts overge-
legd een artikel van R.P.C. Kessels in het Journal of the
Royal Society of Medicine (mei 2003), waarin wordt aan-
gegeven dat patiënten 40 tot 80% van pre-operatief ver-
kregen informatie onmiddellijk vergeten. Voorts komt,
zo stelt [geïntimeerde], naar voren dat hoe meer infor-
matie wordt verstrekt, hoe minder bij de betrokken
patiënt blijft hangen. Met het oog hierop is het opmerke-
lijk dat [appellante], die, naar wordt aangenomen, tij-
dens de drie poliklinische consulten een overvloed aan
informatie heeft ontvangen, zes respectievelijk elf jaar na
de informatieverstrekking zich nog goed weet te herinne-
ren dat niet over het beenlengteverschil is gesproken,
aldus [geïntimeerde].
8.3. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde]
aldus het door het hof aangenomen vermoeden dat hij
[appellante] pre-operatief niet had gewezen op het
onvermijdelijke beenlengteverschil niet ontzenuwd.
Daarvoor is de verklaring van [geïntimeerde], mede gelet
op zijn ook nu herhaalde mededeling dat hij na zes jaar
zich niet meer kan herinneren of hij met [appellante]
over het beenlengteverschil heeft gesproken, te alge-
meen. (……)

8.9. Aan de orde is de vraag of [appellante] al dan niet
met de uitgevoerde behandeling zou hebben ingestemd.
Het gaat er daarbij niet om of zij dat als een redelijk han-
delend patiënt wel of niet zou hebben gedaan, het gaat
om de subjectieve argumenten van [appellante]. [geïnti-
meerde] wijst er in dit verband op dat in 1995 operatief
ingrijpen voor [appellante] een onvermijdelijke stap was
om in haar dagelijkse activiteiten te kunnen functione-
ren. Naar het oordeel van het hof moge dit zo zijn, maar
was het aan [appellante] om op dit punt een beslissing te
nemen.
8.10. Mogelijk zijn de getuigenverklaringen van [appel-
lante] en [getuige 3] gekleurd door de wijze waarop
[appellante] de gang van zaken ná de operatie, mede als
gevolg van complicaties, heeft ervaren. Daartegenover
staat echter dat [appellante] in 1997 door dr. [arts] een
revisie-operatie heeft laten uitvoeren. Deze ingreep is, zo
blijkt uit het deskundigenbericht van prof. Marti d.d.
9 oktober 2003, uitgevoerd om het beenlengteverschil te
corrigeren en wordt door prof. Marti aangeduid als een
‘riskante heuprevisie links’. Nu [appellante] zover is
gegaan om voor zo’n risicovolle ingreep te kiezen, acht
het hof het, mede gelet op de inhoud van de afgelegde
getuigenverklaringen, bewezen dat [appellante], als zij
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was gewezen op het in haar geval onvermijdelijke been-
lengteverschil, niet voor de door [geïntimeerde] voorge-
stelde en uitgevoerde ingreep zou hebben gekozen.
8.11. [Geïntimeerde] werpt nog op dat [appellante] ook
in het kader van het ingrijpend strategieplan (onafwend-
baar) een operatie aan de linkerheup zou hebben onder-
gaan. Naar het oordeel van het hof stelt [appellante] ech-
ter dat als [geïntimeerde] haar juist had voorgelicht, zij
verder had geïnformeerd en de door [geïntimeerde] voor-
gestelde ingreep niet had laten uitvoeren. In dat geval
had ook de riskante revisie-operatie van dr. [arts], die
immers nodig was om het beenlengteverschil te corrige-
ren, vermeden kunnen worden. Deze operatie, zo blijkt
uit het deskundigenbericht van prof. Marti, was in elk
geval risicovoller dan de ingreep aan de (gezonde) rech-
terheup volgens het ingrijpend strategieplan dat prof.
Marti beschrijft.
8.12. Het hof komt tot de slotsom dat [appellante] in de
bewijslevering is geslaagd. De grieven 2 en 3 slagen der-
halve eveneens. De vierde grief heeft, gelet op het vore-
noverwogene, geen zelfstandige betekenis en behoeft
niet afzonderlijk te worden besproken.

I 183 I Hoge Raad 23 april 2010
(mrs. D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, A.
Hammerstein, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk; LJN: BL4882)

[Eiser], wonende te [woonplaats], eiser tot cassatie, advocaat:
mr. E. van Staden ten Brink,
tegen
[Verweerster], wonende te [woonplaats], verweerster in cas-
satie, advocaat: mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser]
en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties
(………)

2. Het geding in cassatie
Tegen de arresten van het hof heeft [eiser] beroep in cas-
satie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
[verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van
het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten
en voor [verweerster] mede door mr. L. Kelkensberg,
advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Gene-
raal strekt tot verwerping van het beroep. De advocaat
van [eiser] heeft op 5 maart 2010 schriftelijk gereageerd
op de conclusie.

3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die
zijn vermeld in de conclusie van de plaatsvervangend
Procureur-Generaal onder 2. Het gaat in dit geding om de
aansprakelijkheid van [eiser], die in november 1995 als

orthopedisch chirurg bij [verweerster] een geslaagde
operatie aan haar linkerheup heeft uitgevoerd waardoor
evenwel een (onvermijdelijk) beenlengteverschil is ont-
staan, waarover hij [verweerster] niet vooraf heeft inge-
licht. Dit beenlengteverschil is in juli 1997 door middel
van een, door een andere orthopedisch chirurg uitge-
voerde, revisie-operatie ongedaan gemaakt.

3.2 De vordering van [verweerster] strekt tot vergoeding
van materiële en immateriële schade, op te maken bij
staat. De rechtbank heeft deze vordering, na deskundi-
genbericht en met verwerping van het door [eiser] geda-
ne beroep op verjaring, afgewezen. Het hof heeft de vor-
dering, na getuigenverhoor, toegewezen. Het hof heeft in
zijn tussenarrest overwogen dat, als komt vast te staan
dat [verweerster] door [eiser] onvoldoende is geïnfor-
meerd, aantasting van haar zelfbeschikkingsrecht is ge-
geven en dat de mate van aantasting dan niet meer aan
de orde is en [eiser] aansprakelijk is voor de ‘integri-
teitschade’ die [verweerster] daardoor lijdt. Het bewijs
dat [eiser] haar onvoldoende heeft ingelicht over het on-
vermijdelijke beenlengteverschil is naar het oordeel van
het hof voorhands geleverd. [eiser] mag tegenbewijs le-
veren. [verweerster] mag bewijzen dat zij, in de weten-
schap van het beenlengteverschil, ook in 1995 niet zou
hebben gekozen voor de operatie die zij toen heeft on-
dergaan, waarbij het hof in rov. 4.5.2 en 4.5.4 als stand-
punt van [verweerster] weergaf dat zij zou hebben geko-
zen voor het door prof. Marti (de door de rechtbank
benoemde deskundige) besproken strategieplan (opera-
tie aan beide heupen). In zijn eindarrest heeft het hof
(rov. 8.3) geoordeeld dat [eiser] het bewijsvermoeden
niet heeft ontzenuwd. Het hof acht [verweerster] wel ge-
slaagd in haar bewijslevering (rov. 8.12) en het hof heeft
overwogen dat [eiser] gehouden is tot vergoeding van de
door [verweerster] geleden schade wegens schending
van haar zelfbeschikkingsrecht en integriteit, alsmede
tot vergoeding van de overige materiële en immateriële
schade vanwege het beenlengteverschil (rov. 8.14).

3.3 Het hof heeft in zijn eindarrest geen aandacht be-
steed aan het door [eiser] in eerste aanleg gedane beroep
op verjaring, hoewel dit niet-prijsgegeven verweer, ook
al was het door de rechtbank verworpen, door het slagen
van de grieven opnieuw behandeld moest worden bij de
beoordeling in hoger beroep van de toewijsbaarheid van
de vordering van [verweerster]. Het hof heeft daarmee
de devolutieve werking van het hoger beroep miskend.
Onderdeel 1 a) slaagt.

3.4 Bij de beoordeling van de overige onderdelen van het
middel moet in cassatie ervan worden uitgegaan dat
(i) [verweerster] noodzakelijkerwijs een operatie aan
haar linkerheup moest ondergaan, (ii) het in 1995 ont-
stane beenlengteverschil het onvermijdelijke gevolg was
van deze operatie omdat [verweerster] geen “normal
bone anatomy” had, en (iii) [verweerster] bij deugdelijke
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informatieverstrekking zou hebben gekozen voor het
door prof. Marti omschreven strategieplan, volgens haar
in rov. 4.5.2 en 4.5.4 weergegeven stelling in hoger
beroep. Dit plan hield in dat zij ook aan haar niet door
arthrose aangetaste rechterheup geopereerd zou worden.
3.5 [eiser] heeft tegen de waarschijnlijkheid van de
keuze voor dit ‘strategieplan’ in de eerste plaats als ver-
weer aangevoerd dat in een dergelijk geval zou moeten
worden geopereerd aan een gezonde heup waarin (nog)
geen afwijkingen zijn opgetreden, en dat zulks slechts
gedurende een aantal jaren een oplossing zou bieden
waarna een totale heupprothese geplaatst zou moeten
worden. Voorts heeft [eiser] aangevoerd dat de door de
deskundige aanbevolen keuze dan ook in diens visie
gebaseerd was op de, niet uitgekomen, verwachting dat
bij een afwijking als die van [verweerster] zich binnen
bepaalde tijd aan beide heupen coxarthrose zal ontwik-
kelen. Op dit verweer, dat van belang is bij de beant-
woording van de vraag of [verweerster] bij voldoende
informatie een andere keuze zou hebben gemaakt, is het
hof ten onrechte niet ingegaan. De daarop gerichte klacht
onder 3 d) slaagt.

3.6 [eiser] heeft voorts aangevoerd dat de beide-heupen-
strategie niet in strijd was met de door hem aangeraden
en uitgevoerde operatie, nu daarna een operatie aan de
rechterheup mogelijk bleef en uitgesloten moet worden
dat deze operatie gelijktijdig met de operatie aan de lin-
kerheup zou zijn uitgevoerd. Dit verweer strekte ertoe
dat [verweerster] niet voor een risicovolle revisie-opera-
tie had behoeven te kiezen en ook na de door [eiser], vol-
gens de regelen der kunst, uitgevoerde operatie de keuze
had behouden voor een operatie aan de rechterheup,
waardoor het (onvermijdelijke) beenlengteverschil had
kunnen worden gecorrigeerd. Door in rov. 8.5 van zijn
eindarrest te overwegen dat [verweerster], als zij goed
zou zijn geïnformeerd, voor een tweede (niet risicovolle)
operatie aan de gezonde heup zou hebben gekozen en
derhalve niet een risicovolle revisie-operatie zou hebben
behoeven te ondergaan, heeft het hof aan voormeld ver-
weer voorbijgezien dan wel dit verweer onvoldoende in
zijn beoordeling betrokken. In rov. 8.11 is het hof vervol-
gens ervan uitgegaan dat als [verweerster] de door [ei-
ser] uitgevoerde operatie niet had ondergaan, de revisie-
operatie vermeden kon worden, waarmee het hof heeft
miskend dat [eiser] nu juist had aangevoerd dat [ver-
weerster] niet van een operatie aan haar linkerheup had
kunnen afzien, en dat ook na de door hem uitgevoerde
operatie de door prof. Marti aanbevolen oplossing, na-
melijk een operatie aan de rechterheup, nog steeds mo-
gelijk was.
De keuze van [verweerster] voor een risicovolle revisie-
operatie kan onder deze omstandigheden – aldus [eiser]
– niet als een gevolg van het hem verweten gebrek aan
informatieverstrekking voor zijn rekening komen. In het
licht van dit een en ander zijn de oordelen van het hof (i)
dat aannemelijk is dat [verweerster] bij volledige infor-

matie van de door [eiser] voorgestelde ingreep zou heb-
ben afgezien en (ii) dat de revisie-operatie nodig was om
het beenlengteverschil te corrigeren, zonder nadere toe-
lichting onbegrijpelijk. De hierop gerichte klachten van
onderdeel 4 slagen.
3.7 Nu door het slagen van voormelde onderdelen van
het middel na verwijzing de vordering van [verweerster]
opnieuw beoordeeld moet worden, kunnen de overige
klachten van het middel onbehandeld blijven.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt de arresten van het gerechtshof te Arnhem van
25 april 2006 en 4 december 2007; verwijst het geding ter
verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof
te Amsterdam; veroordeelt [verweerster] in de kosten
van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de
zijde van [eiser] begroot op E 469,62 aan verschotten en
E 2.600,– voor salaris.

I 184 I Noot
Immateriële schadevergoeding: 
gerechtvaardigd door een inbreuk 
op het zelfbeschikkingsrecht?

Inleiding

Een interessante uitspraak van het hof Arnhem van
25 april 2006 en van 4 december 2007. Uit deze uit-
spraak blijkt dat een patiënte recht heeft op vergoeding
van immateriële schade omdat zij voor een operatie on-
voldoende is geïnformeerd en daarmee is aangetast in
haar zelfbeschikkingsrecht.
Vanwege de schending van het zelfbeschikkingsrecht en
de integriteit heeft het hof Arnhem deze immateriële
schade aangeduid als integriteitsschade. Hiermee intro-
duceert het hof Arnhem een nieuw begrip. De uitspraak
roept de vraag op of bij schending van het ‘informed con-
sent’ in alle gevallen het recht op immateriële schadever-
goeding bestaat.
In deze zaak is cassatie ingesteld en de Hoge Raad heeft
de arresten van het hof vernietigd en de zaak ter verdere
behandeling verwezen naar het gerechtshof te Amster-
dam.

Een kunstheup operatie bij patiënte zonder ‘normal
bone anatomy’

Op 13 november 1995 heeft de orthopedisch chirurg
(thans eiser tot cassatie; arts) een operatie aan de linker-
heup bij patiënte uitgevoerd (thans verweerster in cassa-
tie; patiënte). Vanwege forse coxarthrose (degeneratie
van het heupgewricht) is er tijdens deze operatie een
kunstheup bij patiënte ingebracht.
Na de operatie van 13 november 1995 bestaat bij patiën-
te een beenlengteverschil en tevens een verlamming van
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de trekspieren van het linker bovenbeen, hetgeen onver-
mijdelijk is omdat patiënte geen “normal bone anatomy”
heeft.
Op 17 juli 1997 is er door een andere orthopedisch chi-
rurg een revisie-operatie uitgevoerd om het beenlengte-
verschil ongedaan te maken.

Op basis van het voorgaande verwijt patiënte de arts,
hoewel de heupoperatie op zichzelf wel lege artis is uit-
gevoerd, dat hij haar niet over het beenlengteverschil
heeft geïnformeerd. Zij stelt dat zij schade heeft geleden
vanwege de schending van haar zelfbeschikkingsrecht
en integriteit (integriteitsschade) en vanwege het been-
lengteverschil zelf. Om haar geleden schade te verhalen
heeft patiënte na een voorlopig getuigenverhoor de arts
in rechte betrokken. De rechtbank heeft na deskundigen-
bericht (door prof. dr. R. Marti) de vordering van de pa-
tiënte afgewezen.

In hoger beroep is de vordering van patiënte toegewe-
zen. Het hof Arnhem heeft in zijn tussenarrest van
25 april 2006 (r.o. 4.4.3) overwogen dat aantasting van
het zelfbeschikkingsrecht en daarmee de integriteits-
schade is gegeven indien komt vast te staan dat patiënte
voor de operatie onvoldoende is geïnformeerd.
De arts krijgt de opdracht om tegenbewijs van dit bewijs-
vermoeden te leveren. Hij stelt vervolgens ondermeer
dat hij zich na 6 jaar niet meer kan herinneren of er over
het beenlengteverschil is gesproken, maar dat dit toen en
ook nu (nog) zijn gewoonte is. Volgens het hof is deze
verklaring te algemeen en komt dan in het tussenvonnis
van 4 december 2007 (r.o. 8.1 t/m 8.3) tot het oordeel
dat de arts het bewijsvermoeden niet heeft ontzenuwd
zodat hij de geleden integriteitsschade moet vergoeden.
De schending van de informatieplicht op zich maakt dus
dat patiënte aanspraak kan maken op integriteitsschade,
los van de vraag wat haar keuze zou zijn geweest indien
zij wel voldoende zou zijn geïnformeerd.

Met betrekking tot de overige materiële en immateriële
schade laat het hof patiënte toe om te bewijzen dat zij in
1995, in de wetenschap van een onvermijdelijk been-
lengteverschil, niet zou hebben gekozen voor de operatie
die zij toen heeft ondergaan. Bij de bewijslevering van
patiënte speelt een rol dat volgens de deskundige, profes-
sor Marti, voor de arts de mogelijkheid bestond om in
plaats van de operatie van 1995 een ingrijpend strategie-
plan voor beide heupen uit te voeren. In dit strategieplan
zou ook de nog niet door artrose aangetaste rechterheup
worden betrokken, zodat vanaf aanvang van de operatie
het beenlengteverschil zou worden voorkomen. Boven-

dien was de revisie-operatie van 1997 volgens professor
Marti risicovoller dan het strategieplan.

Nu patiënte zover is gegaan om voor de risicovolle revi-
sie-operatie te kiezen (en mede gelet op de inhoud van
de door haar afgelegde getuigenverklaringen), acht het
hof de patiënte geslaagd in haar bewijslevering dat, als
zij door de arts was geïnformeerd over het beenlengte-
verschil, zij niet voor de operatie van 13 november 1995
zou hebben gekozen. Naast de vergoeding van de inte-
griteitsschade is de arts hiermee gehouden tot vergoe-
ding van de overige materiële en immateriële schade
vanwege het beenlengteverschil. Het hof oordeelt der-
halve dat zowel aanspraak op immateriële schadever-
goeding wegens schending van het ‘informed consent’
(integriteitsschade) kan worden gemaakt, als op de im-
materiële schadevergoeding wegens de vervolgens on-
juist ingezette medische behandeling.

In cassatie worden de arresten van het hof Arnhem ver-
nietigd. Volgens de Hoge Raad dient – kort gezegd – op-
nieuw beoordeeld te worden of patiënte bij deugdelijke
informatieverstrekking wel degelijk voor een alternatie-
ve operatie zou hebben gekozen. Voorts dient het hof het
verjaringsverweer van de arts nog te behandelen. Dit
wordt verder buiten beschouwing gelaten.

Informed consent

Om te beoordelen of de patiënte in onderhavige zaak
recht heeft op vergoeding van immateriële schade zijn de
bepalingen omtrent de schending van de informatie-
plicht van belang. Dit recht heeft bij de inwerkingtreding
van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereen-
komst een wettelijke basis gekregen in artikel 7:448 BW,
evenals het toestemmingsvereiste van artikel 7:450 BW.
Tezamen zijn deze rechten tot uitdrukking gebracht in
de term ‘informed consent’.1 Het informed consent is be-
langrijk met het oog op het zelfbeschikkingsrecht van pa-
tiënt, zodat hij of zij geïnformeerd wordt over de risico’s
die verbonden zijn aan een medische behandeling alvo-
rens toestemming te verlenen.2 Volgens Leenen is het
zelfbeschikkingsrecht één van de belangrijkste pijlers
binnen het gezondheidsrecht, hetgeen tot uiting komt in
artikel 10 en artikel 11 van de Grondwet.3

De informatieplicht van de hulpverlener strekt er dus toe
de patiënt in staat te stellen een weloverwogen keuze te
maken voor het al dan niet ondergaan van de behande-
ling. Indien de arts zijn informatieplicht heeft geschon-
den leidt dit niet per definitie tot de conclusie dat de
patiënt voor een andere operatie zou hebben gekozen.

1 H.J.J. Leenen, Handboek gezondheidsrecht deel I, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2007, p. 189 e.v.
2 HR 23 november 2001, LJN AB2737, NJ 2002, 386.
3 H.J.J. Leenen, t.a.p., p. 10; Het zelfbeschikkingsrecht komt tot uiting in artikel 10 van de Grondwet (eerbiediging en bescherming van de

persoonlijke levenssfeer) en artikel 11 van de Grondwet (het recht op ontastbaarheid van het menselijk lichaam). Dit blijkt onder andere
uit de parlementaire stukken betreffende de grondwetsherziening aan het eind van de jaren zeventig.
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Het vereiste van het causaal verband levert daarom vol-
gens de vaste ‘informed consent’ jurisprudentie een bij-
zonder probleem op. Indien de arts zijn informatieplicht
heeft geschonden, kan immers slechts causaal verband
tussen verzuim en schade worden aangenomen indien
wordt bewezen dat de patiënt, als redelijk handelend
patiënt of om redenen van persoonlijke aard, bij een cor-
recte voorlichting zou hebben afgezien van de behande-
ling.4

In de onderhavige zaak oordeelt het hof Arnhem dat de
patiënte reeds vanwege de schending van de informatie-
plicht aanspraak maakt op immateriële schadevergoe-
ding (integriteitsschade). De patiënte hoeft niet het cau-
saal verband tussen het verzuim en de schade te
bewijzen. Zij hoeft dus geen bewijs te leveren van het
feit dat indien zij wel goed zou zijn geïnformeerd, zij dan
zou hebben afgezien van de behandeling.

Immateriële schade en integriteitsschade

Integriteitsschade valt binnen het bereik van arti-
kel 6:106 BW. Dit artikel bepaalt in welke gevallen ander
nadeel dan vermogensschade voor vergoeding in aan-
merking komt. Het gaat dus om de vergoeding van die
schade die niet in het vermogen, maar anderszins – in de
vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of ge-
schokt rechtsgevoel – wordt geleden.5 Volgens Linden-
bergh kan ‘ander nadeel dan vermogensschade’ of ‘im-
materiële schade’ ook worden omschreven als
‘vermindering van iemands welzijn’.6 Daarnaast wordt
immateriële schade ook aangeduid als smartengeld.
Vergoeding van immateriële schade kan op grond van
artikel 6:106 BW plaatsvinden indien de benadeelde
lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede
naam is geschaad of op een andere wijze in zijn persoon
is aangetast.

Uit de parlementaire geschiedenis wordt echter niet he-
lemaal duidelijk wat er onder ‘de aantasting in persoon’
valt. Uit de wetgeschiedenis valt wel af te leiden dat ook
schendingen van het recht op eerbiediging van de per-
soonlijke levenssfeer een recht op vergoeding van imma-
teriële schade kunnen meebrengen.7 Voorts kan ook een
schending van persoonlijkheidsrechten8 worden aange-
merkt als persoonsaantasting in de zin van artikel 6:106

BW. Bovendien heeft de Hoge Raad in een aantal arres-
ten de mogelijkheid erkend dat schending van een fun-
damenteel recht, zoals het zelfbeschikkingsrecht, ook
wordt aangemerkt als persoonsaantasting in de zin van
artikel 6:106 BW, ook wanneer er geen sprake is van
geestelijk letsel.9

De hier besproken uitspraak van het Hof Arnhem van
25 april 2006 en van 4 december 2007 kan onder deze
laatste noemer worden geplaatst. In deze zaak gaat het
immers om een schending van het informed consent
waardoor er in strijd wordt gehandeld met fundamentele
rechten, het recht op lichamelijke integriteit en het recht
om over het eigen lichaam te beschikken. Deze rechten
komen tot uiting in artikel 11 van de Grondwet (de on-
aantastbaarheid van het lichaam) en zijn in die zin te
herleiden tot het zelfbeschikkingsrecht. Het hof Arnhem
heeft de door patiënte gestelde immateriële schade, van-
wege de schending van het zelfbeschikkingsrecht en in-
tegriteit, aangeduid als integriteitsschade.
Opmerkelijk is wel dat het Hof Arnhem het recht op de
zogenoemde integriteitsschade afzonderlijk beoordeelt,
naast het recht op de overige materiële en immateriële
schade. Integriteitsschade is echter ook een vorm van
immateriële schade; het is enkel een andere benaming.

De Hoge Raad heeft de mogelijkheid erkend dat er bij
schending van het zelfbeschikkingsrecht een recht op
immateriële schadevergoeding bestaat. De Hoge Raad
lijkt zich op dit punt echter wel terughoudend op te stel-
len.10 Bovendien blijkt uit deze arresten niet dat de
schending van het informed consent ‘an sich’ het recht
geeft op vergoeding van immateriële schade. In deze ar-
resten moet de patiënt namelijk wel het causaal verband
tussen het verzuim en de geleden schade bewijzen. In
deze arresten komt dus de vraag aan de orde of de pa-
tiënt bij een correcte voorlichting zou hebben afgezien
van de behandeling. Daarnaast zien de navolgende ar-
resten niet alleen op de schending van het informed con-
sent, maar is er bij sommige zaken sprake van een
schending van het zelfbeschikkingsrecht vanwege een
onzorgvuldige behandeling los van de informatieplicht.

Het eerste arrest wat betrekking heeft op de schending
van het zelfbeschikkingsrecht is de bekende wrongful
birth-zaak van baby Kelly.11 Kelly’s moeder heeft tijdens

4 HR 23 november 2001, NJ 2002, 387 (Plasmans/Niazmandian).
5 S.D. Lindenbergh, Smartengeld, tien jaar later, Rotterdam Institute of Private Law 2008, p. 7.
6 S.D. Lindenbergh, Smartengeld (dissertatie Leiden), Deventer: Kluwer 1998, p. 84.
7 VV II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 379.
8 Hof Arnhem 22 maart 2005, JA 2005; 47: Doordat de vader zijn kinderen naar het buitenland heeft ontvoerd is er sprake van een ernstige

inbreuk op het fundamentele recht op omgang met kinderen; Hof Amsterdam 12 januari 2010, LJN BL0984: Redelijke grond ontbrak voor
huisbezoek bijstandsuitkering. Ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt aangemerkt als een aantasting in de persoon.

9 HR 18 maart 2005, NJ 2006, 606; Hof ’s-Gravenhage van 29 september 2009LJN BK1574; NJF 2009, 498; RAV 2009, 7; Hof Amsterdam van
19 februari 1998, TvGR 1998, 28; rolnr 97/1590, VR 1998, 184.

10 S.D. Lindenbergh, Smartengeld, tien jaar later, Rotterdam Institute of Private Law 2008, p. 37.
11 HR 18 maart 2005, NJ 2006, 606.
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de zwangerschap aan de verloskundige gevraagd of on-
derzoek van de vrucht nodig is in verband met ernstige
erfelijke afwijkingen in de familie. De verloskundige
vindt dit niet nodig, terwijl Kelly de afwijking uiteinde-
lijk wel blijkt te hebben. Zij komt met een ernstige han-
dicap ter wereld. Als gevolg van het onzorgvuldig han-
delen van de verloskundige hebben de ouders dus niet
kunnen besluiten tot abortus. Met betrekking tot de vor-
dering van de immateriële schade van de vader en de
moeder van Kelly overweegt de Hoge Raad als volgt:
“In onze rechtsorde is het recht van de moeder tot afbreking
van haar zwangerschap binnen zekere grenzen erkend. Die er-
kenning berust op het fundamentele recht van de moeder tot
zelfbeschikking. Wanneer aan de moeder de uitoefening van
haar keuzerecht wordt onthouden door een fout van een ver-
loskundige wordt een ernstige inbreuk gemaakt op haar zelf-
beschikkingsrecht. Een zo ingrijpende aantasting als in dit ge-
ding aan de orde van een zo fundamenteel recht moet worden
aangemerkt als een aantasting in de persoon in de zin van ar-
tikel 6:106 lid 1 aanhef en onder b BW, zonder dat nodig is dat
geestelijk letsel is vastgesteld.
Voor de vordering van de vader tot vergoeding van zijn imma-
teriële schade geldt in wezen hetzelfde, voor zover deze erop
berust dat hem de mogelijkheid is ontnomen samen met de
moeder te kiezen voor het voorkomen van de geboorte van
een ernstig gehandicapt kind. Ook wat hem betreft moet een
zo ingrijpende aantasting als in dit geding aan de orde van een
zo fundamenteel recht worden aangemerkt als een aantasting
in de persoon in de zin van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder
b, BW, zonder dat nodig is dat geestelijk letsel is vastgesteld.”

In deze zaak komt dus vast te staan dat de ouders van
Kelly bij een juiste voorlichting niet voor de geboorte van
Kelly zouden hebben gekozen. Deze zaak kan dus niet
helemaal worden gelijkgesteld met de uitspraak van het
hof Arnhem van 25 april 2006 en van 4 december 2007.
Zoals hiervoor beschreven blijkt uit deze uitspraak im-
mers dat, door de schending van het informed consent op
zich, het recht op immateriële schadevergoeding bestaat.

Ook het arrest van Baby Joost12 heeft betrekking op de
schending van het zelfbeschikkingsrecht. In deze zaak
ziet de Hoge Raad echter geen ruimte voor vergoeding
van de door de ouders geleden schade. In casus betreft
het de ouders van een jongen, die door een medische
fout tijdens een liesbreukoperatie kort na zijn geboorte
zeer ernstig gehandicapt raakt. De ouders van de baby
vorderen vervolgens vergoeding van de materiële en im-
materiële schade die zij als gevolg van deze medische
fout lijden. De Hoge Raad heeft in cassatie de vordering
van de ouders afgewezen omdat er geen sprake is van

‘aantasting in de persoon van de ouders’, zodat zij op
grond van artikel 6:106 BW lid 1 sub b geen recht had-
den op vergoeding van immateriële schade. Vergoeding
van immateriële schade voor anderen dan de gelaedeer-
de is in het huidige recht enkel mogelijk op basis van de
zogenaamde shockschade.13 Hiervan is sprake als om-
standers die getuige zijn van een ongeval, psychisch let-
sel oplopen door een hevige emotionele shock, welke is
veroorzaakt door de waarneming van het ongeval of de
confrontatie daarvan.14

Daarnaast komt in de uitspraak van het Hof ’s-Gravenha-
ge van 29 september 200915 de schending van het zelfbe-
schikkingsrecht aan de orde. In deze zaak is sprake van
een dramatische, pijnlijke bevalling die voor een deel
niet onder narcose plaatsvindt, waarbij de baarmoeder
van de vrouw scheurt. Als gevolg van de gescheurde
baarmoeder hebben de gynaecologen de vrouw, na de
geboorte van het kind gesteriliseerd, terwijl zij de vrouw
daarover niet hebben ingelicht. Deze ingreep brengt (on-
der meer) een schending van de informatieplicht van de
arts met zich mee. Sterilisatie is medisch gezien niet
noodzakelijk.
Als gevolg van de gemaakte beroepsfouten vorderen de
vrouw en haar man een bedrag van E 75.000,00 aan ver-
goeding van immateriële schade omdat zij beiden in hun
fundamentele recht tot zelfbeschikking zijn aangetast.
De echtgenoot van de vrouw kan zijn vordering tot ver-
goeding van immateriële schade echter niet op grond van
artikel 7:462 BW geldend maken jegens het ziekenhuis
(de man was immers geen partij bij de behandelings-
overeenkomst).
De vrouw kan haar vordering wel geldend maken en het
smartengeld wordt begroot op een bedrag van
E 35.000,00. Een deel van dit bedrag – ter hoogte van
E 25.000,00 – wordt toegewezen vanwege de
gescheurde baarmoeder van de vrouw, in samenhang
met de dramatisch en pijnlijk verlopen bevalling. Het
bedrag van E 10.000,00 heeft betrekking op het zonder
medische noodzaak en zonder verkregen toestemming
steriliseren van de moeder. De sterilisatie is ongewenst
en de kinderwens van de vrouw is door de sterilisatie
gefrustreerd. Bovendien zijn de daarop volgende IVF-
behandelingen voor de vrouw zeer belastend geweest en
deze hebben niet geresulteerd in een zwangerschap.
Gelet op de onomkeerbaarheid van de sterilisatie, acht
het hof het voldoende aannemelijk dat bij de moeder een
langdurige verstoring van het evenwicht op het relatio-
nele en emotionele vlak heeft plaatsgevonden.

12 HR 8 september 2000, NJ 2000, 734.
13 Shockschade is psychisch letsel door een hevige emotionele shock, veroorzaakt door de waarneming van een ongeval of door de confron-

tatie met de gevolgen daarvan. Er is hierbij (in tegenstelling tot bij affectieschade) wel sprake van aantasting van de gezondheid. Shock-
schade is eigen schade van het (indirecte) slachtoffer, derhalve kan in beginsel zowel immateriële als materiële schadevergoeding worden
gevorderd. J. Spier e.a., Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2003, p. 249-269.

14 Zie met name het Taxibus-arrest van HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240.
15 LJN BK1574; NJF 2009, 498; RAV 2009, 7.
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In deze zaak kan het laatste bedrag van E 10.000,00 wor-
den aangemerkt als een vergoeding voor de geleden
schade wegens schending van het zelfbeschikkingsrecht.
De vrouw kan door de beroepsfout van de arts immers
geen kinderen meer krijgen en niet meer zelf beschikken
over het recht op voortplanting. Ook hier ziet het smar-
tengeld niet alleen op de schending van het informed
consent, maar ontstaat dit recht op de immateriële ver-
goeding ook vanwege de sterilisatie van de moeder.

Ook in de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van
21 april 199916 en bijbehorende kort-geding-uitspraak
van het Hof Amsterdam van 19 februari 199817 komt de
inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht aan de orde. Een
patiënt loopt na een bypass-operatie als gevolg van
bloedtransfusies hepatitis non-A non-B op. Vier jaar later
wordt ontdekt dat hepatitis non-A non-B veroorzaakt
wordt door het hepatitis C-virus. Daarna, tien jaar na de
operatie, krijgt de patiënt volkomen onverwacht een
bloeding, veroorzaakt door spataderen in de slokdarm.
Doordat de patiënt door het ziekenhuis niet geïnfor-
meerd is over de complicaties die zich door de besmet-
ting met het hepatitis C-virus kunnen voordoen, wordt
de patiënt onvoorbereid geconfronteerd met een bloe-
ding. Hierdoor is aan de patiënt onnodig leed toege-
bracht. De arts heeft in deze zaak zijn informatieplicht
geschonden waardoor de patiënt is aangetast in zijn zelf-
beschikkingsrecht en in zijn persoon.
Ook in deze zaak brengt de schending van de informatie-
plicht dus niet met zich mee dat er enkel op grond van
deze schending een recht op immateriële schade bestaat.
Het feit dat er naast de schending van de informatieplicht
daadwerkelijk leed uit de beroepsfout voortvloeit, speelt
bij de beoordeling van de immateriële schadevergoeding
immers ook een rol.

Bovengenoemde uitspraken hebben met elkaar gemeen
dat er een ernstige inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht
wordt gemaakt, waarbij het slachtoffer geconfronteerd
wordt met vergaande gevolgen. In de literatuur is gewe-
zen op verschillende gezichtspunten. Ter beantwoording
van de vraag of er een recht bestaat op immateriële scha-
devergoeding wordt gesteld dat dit afhangt van de aard
van het geschonden belang, de ernst van de schending,
de wijze waarop het belang is geschonden en de vraag of
de schending op een andere wijze is of kan worden ge-
sanctioneerd. Kenmerkend voor de toekenning van de
immateriële schade bij schending van een fundamenteel
recht is volgens Lindenbergh dat het gaat om schending
van fundamentele rechten die beogen kernbelangen van

de menselijke persoonlijkheid (persoonlijke levenssfeer,
beslissing over voortplanting) te waarborgen.18

In de onderhavige uitspraak van het Hof Arnhem van
25 april 2006 en van 4 december 2007 dient daarnaast te
worden beantwoord of de schending van de informatie-
plicht op zich een recht geeft op de vergoeding smarten-
geld. Dit staat dus los van het feit of er ook daadwerkelijk
leed uit de beroepsfout voort is gekomen. Volgens Ver-
heij is verdedigbaar dat ook in het geval er sprake is van
een geslaagde operatie, er wegens schending van het in-
formed consent smartengeld toegekend kan worden. Hij
noemt daarvan twee voorbeelden in zijn dissertatie, te
weten het voorbeeld dat een kankerpatiënt wordt geope-
reerd zonder dat hij op de hoogte is gesteld van een al-
ternatieve behandeling door middel van bestraling.
Daarnaast noemt Verheij het voorbeeld van een arts die
in het kader van een bepaalde maagoperatie ook ‘bij wij-
ze van voorzorgsmaatregel’ de blinde darm van de pa-
tiënt weghaalt. Hoewel de patiënt hier, indien de opera-
tie geslaagd is, niet slechter van wordt is volgens Verheij
het recht op smartengeld verdedigbaar. Wel dient de pa-
tiënt aannemelijk te maken dat indien hij wel juist zou
zijn geïnformeerd, hij geen toestemming zou hebben ge-
geven voor de desbetreffende medische ingreep.19

Immateriële schadevergoeding wegens schending van
het informed consent?

Terugkomend op onderhavige casus van het hof Arnhem
van 25 april 2006 en van 4 december 2007 en het arrest
van de Hoge Raad van 23 april 2010 lijkt het erop dat het
hof te snel tot de conclusie komt dat de arts gehouden is
om tot vergoeding over te gaan van de immateriële scha-
de (integriteitsschade) vanwege het beenlengteverschil.

Uit de jurisprudentie volgt dat de Hoge Raad zich bij de
schending van het zelfbeschikkingsrecht erg terughou-
dend opstelt en dat er niet al te snel vanuit kan worden
gegaan dat er door de aantasting van het zelfbeschik-
kingsrecht een grond bestaat voor het vergoeden van im-
materiële schadevergoeding. Slechts wanneer er sprake
is van schending van fundamentele rechten, waarbij
kernbelangen van de menselijke persoonlijkheid worden
geschonden, kan hiervan sprake zijn. Ik zie daarin geen
argumenten voor de stelling dat er recht bestaat op ver-
goeding van immateriële schadevergoeding enkel op
grond van aantasting van het zelfbeschikkingsrecht
doordat een patiënt niet voldoende is geïnformeerd over
de medisch behandeling (informed consent). Volgens
vaste jurisprudentie dient de patiënt – kort gezegd – te

16 M. Jansen, Smartengeld, Den Haag: ANWB 2009, nr. 1242.
17 TvGR 1998, 28; rolnr 97/1590, VR 1998, 184.
18 S.D. Lindenbergh, Smartengeld, tien jaar later, Rotterdam Institute of Private Law 2008, p. 39. Verheij gaat nader op deze gezichtspunten

in: A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon, Nijmegen Ars Aequi Libri 2002, p. 41.
19 A.J. Verheij, Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon, Nijmegen Ars Aequi Libri 2002, p. 513.
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stellen en te bewijzen dat hij bij een correcte voorlichting
zou hebben afgezien van de behandeling. Vast moet dus
komen te staan dat de niet ontvangen informatie van
doorslaggevende betekenis is geweest op de beslissing
van de patiënte. Dat kan in bijzondere omstandigheden
beteken dat er ook bij een geslaagde operatie een grond
is voor smartengeld, zoals Verheij betoogt, maar dan zal
de patiënt nog steeds aannemelijk moeten maken dat, in-
dien hij wel juist zou zijn geïnformeerd, hij geen toe-
stemming zou hebben gegeven voor de operatie. Het los-
laten van dit causale verband zou betekenen dat elke
schending van het informed consent een recht op ver-
goeding van immateriële schadevergoeding zou geven.
Dat past niet in de lijn zoals die in jurisprudentie is uit-
gezet op het gebied van informed consent.20 Of het hof
Amsterdam, waar de zaak ter verder behandeling naar is
verwezen, het hof Arnhem in die afwijkende lijn gaat
volgen zullen we moeten afwachten.

mr. H. van Ommen21

I 185 I Hoge Raad 8 oktober 2010
(mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammer-
stein, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel; LJN BM6095,
RvdW 2010, 1164, rolnr. 09/01675)

Art. 6:174 BW, aansprakelijkheid medebezitter ge-
brekkige opstal jegens andere medebezitter.
Man en vrouw, samenwonend, hebben een hangmat die
aan een kant is opgehangen aan een pilaar, die dient als
stootkussen voor de poort, die toegang geeft tot de tuin
van hun huis. Als de vrouw in de hangmat ligt, breekt de
pilaar vlak boven de grond af en valt over haar heen met
een hoge dwarslaesie als gevolg. Enige maanden na het
ongeval treden man en vrouw in het huwelijk. De vrouw
stelt haar man en diens aansprakelijkheidsverzekeraar
aansprakelijk op grond van art. 6:174 BW. De aansprake-
lijk gestelden verweren zich o.a. met het argument dat de
risico-aansprakelijkheid art. 6:174 BW uitsluitend ziet op
derden, die geen medebezitter zijn van de opstal. De
rechtbank meent dat de wetsgeschiedenis geen aankno-
pingspunt biedt voor die stelling. De aansprakelijk gestel-
den stellen sprongcassatie in. De Hoge Raad is het eens
met de rechtbank dat de wetsgeschiedenis geen aanlei-
ding biedt voor de stelling dat t.a.v. medebezitters
art. 6:174 jo. art. 6:180 BW een ander regime zou gelden
dan t.a.v. derden. Art. 6:174 BW heeft de strekking de
bewijslast te verlichten van diegenen die door een gebrek-
kige opstal schade lijden, en dus is voldaan aan de relati-
viteitseis van art. 6:163 BW. De bezitters van een opstal
kunnen zich tegen een relatief gering bedrag zich tegen
deze schade verzekeren, aldus reeds de Toelichting
Meijers. Er is, onder verwijzing naar HR 11 april 1975,

LJN AC1932, NJ 1975, 373, geen aanleiding om t.a.v.
samenwonenden een ander aansprakelijkheidsregime te
doen gelden. De medebezitters zijn aansprakelijk naar
rato waarin zij aandeel hebben in het bezit.
De kwalitatieve aansprakelijkheid als medebezitter kan
niet aan de vrouw worden tegengeworpen als een omstan-
digheid in de zin van art. 6:101 BW, de zgn. reflexwer-
king. De omstandigheid dat de vrouw ook zelf bezitter
van de opstal is en uit dien hoofde kwalitatief aansprake-
lijk jegens anderen (waaronder in voorkomend geval ook
jegens haar medebezitter), is reeds afdoende verdiscon-
teerd in de beslissing dat de man voor 50% van de door
de vrouw geleden schade aansprakelijk is.
De verdeling van de aansprakelijkheid naar rato van het
aandeel van het medebezit van een opstal in de zin van
art. 6:174 BW is alleen anders bij een bijzondere omstan-
digheid aan de kant van de medebezitter die schade lijdt
door de gebrekkige opstal, zoals eigen schuld, maar die is
niet gesteld.
De Hoge Raad verwerpt de gedachte van de vrouw in het
incidentele cassatieberoep dat de medebezitters hoofdelijk
aansprakelijk zijn en vervolgens regres op elkaar kunnen
nemen. Een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee
dat in het geval als het onderhavige de medebezitters aan-
sprakelijk zijn naar rato van hun aandeel in het bezit van
de opstal, behoudens bijzondere omstandigheden. Zowel
principaal als incidenteel cassatieberoep worden verwor-
pen. (Idem: A-G Spier, zie de LJN, die uitgebreid ingaat
op de relativiteitseis, de reflexwerking en het verzekering-
saspect, red.)

1. E1, wonende te (…)
2. Achmea Schadeverzekeringen NV, gevestigd te Apeldoorn,
eisers tot cassatie, verweerders in het incidentele cassatiebe-
roep, advocaat: mr. K. Teuben,
tegen
V, wonende te [woonplaats], verweerster in cassatie, eiseres
in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. E. Grabandt.

(………)
3. Uitgangspunten in cassatie
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Op 13 juli 2005 is V, toen 33 jaar oud, een ongeval
overkomen (hierna het ongeval). Op die dag hing zij in
de tuin bij haar woning een hangmat op aan een gemet-
selde pilaar. Toen zij in de hangmat lag, is de pilaar kort
boven de grond afgebroken en over haar heen gevallen.
Zij liep hierbij een hoge complete dwarslaesie op. Verder
brak zij haar kaak, neus, jukbeen, oogkas en een rib. Zij
heeft na het ongeval tien weken op de IC-afdeling van
het ziekenhuis gelegen en aansluitend tien maanden een
revalidatietraject doorlopen. Eind juli 2006 is zij weer
thuisgekomen. V zal door het ongeval haar armen en
benen nooit meer kunnen gebruiken en is voor de rest

20 HR 23 november 2001, NJ 2002, 387 (Plasmans/Niazmandian).
21 Advocaat bij SAP Letselschade Advocaten te Amersfoort.


