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NON-COVID-ZORG
Enquête coronazorg Tot nu toe hebben slechts 83 leden gereageerd op de enquête
naar uw activiteiten tijdens de piek van de COVID-19 maatregelen. Om tot een
betrouwbaar beeld te komen verzoeken wij dringend de enquête alsnog in te vullen. Het
duurt maar 1-2 minuten.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Algemene Ledenvergadering De
Algemene Ledenvergadering van 16 mei
2020 is door de annulering van het
voorjaarscongres vervallen. Een noodwet
maakt mogelijk om de ALV eenmalig
digitaal bijeen te roepen, met de
mogelijkheid elektronisch te stemmen bij
onderwerpen die daarom vragen.
Het bestuur heeft dinsdag 30 juni 2020 gekozen voor de digitale Algemene
Ledenvergadering, vanaf 20.00 uur. De stukken worden zoals gebruikelijk tevoren
toegezonden, inclusief de registratielink.

BEROEPSBELANGEN
Wij hebben de verzekeraars vragen gesteld over de hoge premies voor medische
aansprakelijkheid rond niet-verzekerde zorg en aansprakelijkheid na pensionering. Ter
informatie delen wij de antwoorden met u:
Premiestijging medische aansprakelijkheid De kosten voor medische
aansprakelijkheid zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit is wereldwijd het geval en ook
in Nederland zien we dat landelijk terug. Desiree Klemann (zelf jurist en arts) heeft in 2018
een landelijke studie gepubliceerd naar 10 jaar claimontwikkeling (bijlage) waaruit blijkt dat
de kosten in deze periode vervijfvoudigd zijn. Overigens blijkt dat dit niet zit in een
toename van het aantal claims maar vooral in hogere vergoedingen per claim.
Het spreekt voor zich dat dit de belangrijkste oorzaak is voor stijgende premies, wat nog
eens versterkt wordt door zwaardere eisen die gesteld worden aan de verzekeraars, een
dalende rekenrente en kostenverhogende wetgeving in de afgelopen jaren.
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Vanuit verzekeringsperspectief is er geen onderscheid tussen verzekerde en onverzekerde
zorg. Wel is het zo dat verzekeraars vooral verzekerde zorg leveren en wordt het steeds
lastiger om medische aansprakelijkheidsrisico’s nog individueel te verzekeren. Gelukkig
lukt dit nog wel via de twee Onderlinge verzekeraars die in Nederland het grootste deel
van de medische specialistische zorg, op basis van solidariteit, verzekerbaar houden.
Aansprakelijkheid na pensionering De verzekering voor medische aansprakelijkheid
kent een ‘claimsmade’ principe. Dat wil zeggen dat er alleen dekking is als zowel incident
als melding van de claim in de verzekerde periode plaatsvindt. In het geval een
gepensioneerde specialist nog een claim krijgt over handelen van voor zijn pensionering in
het ziekenhuis, valt dit in beginsel gewoon onder de dekking van het ziekenhuis (immers
het ziekenhuis is verzekeringsnemer en de polis loopt nog steeds). Als de claim betrekking
heeft op handelen buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in een ZBC, hangt het af van de
afspraken die daar met betrekking tot aansprakelijkheid zijn gemaakt en de verzekering die
daarvoor gesloten is.
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