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Inleiding
Wervelkolomchirurgie wordt internationaal beschouwd als een hoog-risico vakgebied als het gaat om
schadeclaims. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in hoeveel orthopedische en neurochirurgische
schadeclaims zijn ingediend in het kader van wervelkolom gerelateerde zorg in Nederland, wat de
gronden voor het indienen van een claim waren, en de hoogte van de schadelast.
Methode
Een retrospectieve analyse van door Centramed en MediRisk gesloten, wervelkolom gerelateerde
schadeclaims tegen orthopedisch- en neurochirurgen van 2007 – 2019. Relevante data, waaronder
specialisme, type wervelkolompathologie en behandeling, type operatie (o.a. gebruik van
instrumentatie), niveau van de wervelkolom, het thema en motivering van de claim, en uitkomst en
schadelast werden uit gepseudonimiseerde claimdossiers geëxtraheerd.
Resultaten
In totaal werden 475 wervelkolom gerelateerde schadeclaims (orthopedie n=278 [59%];
neurochirurgie n=197 [41%]) afgehandeld. Thema’s van claims hadden betrekking op zorg (91%),
communicatie (8%) en professioneel gedrag (1%). Motivaties voor een claim waren vermeende
inadequate behandeling (72%), onvoldoende diagnostiek (18%), arts-patiënt communicatie (8%), en
overige (2%). De meeste claims hebben veelal niet tot een schadevergoeding geleid (54%). In
mindere mate werd een schikking getroffen (27%), werd een claim toegekend (14%) of werd geen
standpunt ingenomen (5%). De totale schadelast betrof €9,901,000.00 (€7,479,000.00 orthopedie;
€2,422,000.00 neurochirurgie) met een gemiddelde schadelast per orthopedische claim van
€26,900.00 (mediaan, €5,750.00; range, €00.00 – €23,975.00) en neurochirurgische claim van
€12,500.00 (mediaan, €1,400.00; range, €00.00 – €6,100.00).
Conclusie
Wervelkolom gerelateerde schadeclaims hadden veelal betrekking op vermeende inadequate
behandelingen. De meeste claims hebben niet tot een schadevergoeding geleid omdat er geen
sprake bleek van aansprakelijkheid of van verwijtbare schade.

