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Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil 
Geschilnummer: 19.002 
 
 
Partijen: 
A, hierna te noemen ‘Klaagster’, 
 
tegen  
 
B, hierna te noemen “Zorgaanbieder” of “Aangeklaagde”, vertegenwoordigd door C.  
 
 
1. Behandeling van het geschil 
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschilleninstantie 
Zorggeschil (verder te noemen: de Geschilleninstantie) te laten beslechten. 
 
Op de behandeling van het geschil is het Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil 
van toepassing. Namens de Geschilleninstantie hebben aan de behandeling van het 
geschil deelgenomen: 

•  
De leden van de Geschilleninstantie die aan de behandeling hebben deelgenomen 
worden hierna ook wel aangeduid met “de Commissie”. De Commissie is bijgestaan 
door de ambtelijk secretaris. 
 
De Commissie heeft kennisgenomen van de door Partijen overgelegde stukken. 
 
Het geschil is ter zitting behandeld op 5 november 2019 te Almere. Klaagster is ter 
zitting verschenen en heeft haar standpunten nader toegelicht. Aangeklaagde heeft 
laten weten niet ter zitting te willen verschijnen. 
 
Verloop van de procedure  
23 mei 2019 ontvangst klacht; 
31 mei 2019 bevestiging ontvangst klacht, start behandeling geschil; 
4 juni 2019 stukken aan vertegenwoordiger D van Aangeklaagde 

gezonden; 
5 juni 2019 vertegenwoordiger D trekt zich terug; 
6 juni 2019 stukken aan Aangeklaagde;  
17 juni 2019 reactie Aangeklaagde op klacht ontvangen; 
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19 juni 2019 verzoek aan Aangeklaagde om in overleg met Klaagster een 
oplossing te zoeken; 

27 juni 2019 Klaagster gaat niet akkoord met het aanbod van 
Aangeklaagde om tot een oplossing te komen; 

5 juli 2019 aanvullende informatie van Klaagster aan Aangeklaagde 
gezonden; 

12 september 2019 telefonisch overleg Commissie; 
3 oktober 2019 geplande hoorzitting kan niet doorgaan door verhindering  
5 november 2019 hoorzitting in aanwezigheid van Klaagster;  
26 november 2019 uitspraak Commissie,  aan partijen verzonden. 

 
 

2.  Onderwerp van het geschil 
Aanleiding 
Klaagster is in oktober 2013 doorverwezen naar C, vanwege diens deskundigheid op 
het gebied van keramische implantaten. Eind 2013 laat Klaagster door C 2 keramische 
implantaten plaatsen aan de voorzijde van het gebit waar normaal de snijtanden zitten. 
In 2014 is op deze implantaten een frontbrug van 4 elementen geplaatst. In 2018 is deze 
brug gebroken en is Klaagster bij C terug gekomen. C heeft aangegeven dat reparatie 
ongeveer € 1.000,- zou kosten en dat hij geen garantie kon geven op de reparatie. 
Volgens Klaagster zou een  second opinion hebben aangetoond dat reparatie van de 
brug geen goede optie was: er zou een nieuwe brug gemaakt moeten worden.  
 
Klaagster is in 2012 behandeld aan element 4.6. Vanwege aanhoudende klachten heeft 
Klaagster in 2015 bij Aangeklaagde een herbehandeling laten verrichten aan de 
elementen 4.5 en 4.6 om deze te kunnen behouden. In januari 2019 zijn deze elementen 
alsnog getrokken. Naar de mening van klaagster waren deze behandelingen overbodig 
en zij wil het geld hiervoor terug ontvangen.  
 
Klaagster heeft haar beklag gedaan bij D, directeur van de E. De wijze waarop haar 
klachten zijn behandeld heeft haar veel stress opgeleverd maar geen oplossingen.   
 
 
3.  Standpunt Klaagster  
De aan de Geschilleninstantie voorgelegde klacht bestaat - kort samengevat - uit de 
navolgende klachtonderdelen: 
 
1. onzorgvuldig handelen met betrekking tot de kapotte brug 

Klaagster is het niet eens met de door Aangeklaagde aangeboden oplossing om 
de kapotte brug te repareren. Er moet een nieuwe brug komen. 

 Volgens Klaagster blijkt uit een second opinion dat de brug beter vervangen kan 
worden dan gerepareerd. Daarnaast is Klaagster van mening dat een dergelijke 
brug langer mee zou moeten gaan dan de ruim vier jaar die de brug het nu heeft 
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uitgehouden. Er is wel een aanbod geweest van Aangeklaagde in de vorm van 
een tegemoetkoming in de kosten maar Klaagster heeft dit aanbod afgewezen.  

 
2. onzorgvuldig handelen met betrekking tot de elementen 4.5 en 4.6. 
 Door F in de praktijk van Aangeklaagde uitgevoerde behandelingen aan de 

elementen 4.5 en 4.6 waren niet correct en overbodig. Klaagster stelt dat zij hier 
vooraf niet goed over is geïnformeerd. 
Het geld dat zij voor de behandelingen heeft betaald wil zij terug ontvangen.  

 
3. Onjuiste wijze van klachtenbehandeling  
 In december 2018 neemt Klaagster contact op met de E, dit naar aanleiding van 

informatie op de site van Aangeklaagde. Zij dient haar klachten in en deze 
worden behandeld door D (directeur van de E).  Deze heeft overleg met 
Aangeklaagde. 
De wijze waarop haar klachten zijn behandeld heeft Klaagster veel stress 
opgeleverd maar geen oplossingen. De wijze waarop haar klachten zijn 
behandeld is niet conform de door de Wkkgz voorgeschreven klachtbehandeling.  

 
4.  Standpunt Aangeklaagde  
Onderstaand zijn de standpunten van Aangeklaagde, voor zover relevant voor de 
beoordeling, kort samengevat weergegeven. 
 
Klachtonderdeel 1.   kapotte brug  
 Aangeklaagde is van mening dat hij met betrekking tot de plaatsing van de brug 

correct heeft gehandeld. Een brug kan kapot gaan door de hoge krachten die 
hierop worden uitgeoefend. Aangeklaagde is van mening dat de geboden 
oplossing goed was. De reparatie is goed uitgevoerd, er is geen blijvende schade 
opgetreden bij het breken van de brug en ook in esthetisch opzicht voldoet de 
brug nog steeds.  

 
 Klachtonderdeel 2. elementen 4.5 en 4.6.  
 De behandeling aan de elementen 4.5 en 4.6 is niet door C zelf uitgevoerd. 

Aanvankelijk stelde Aangeklaagde zich op het standpunt dat de klacht daarom 
niet ontvankelijk was. In een later stadium heeft Aangeklaagde inhoudelijk 
verweer gevoerd. Hij stelt dat er 2 opties waren: behandelen of extracties 
eventueel gevolgd door implantaten. Dit zou uitvoerig zijn besproken met 
Klaagster door de mondhygiëniste en F. De behandelingen hebben 
plaatsgevonden in januari 2015. Klaagster heeft zich niet eerder over de 
elementen beklaagd dan tijdens de klachtenprocedure, zelfs niet tijdens een 
consult in november 2018 waarin slechts is gesproken over de brug.  

 
Aangeklaagde is van mening dat de behandelingen met betrekking tot de 
elementen 4.5 en 4.6 correct zijn uitgevoerd.  
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Klachtonderdeel  3. interne klachtenprocedure  
 Door aangeklaagde is geen verweer gevoerd op dit klachtonderdeel.  
 
 
5.  Beoordeling van het geschil 
 
Klachtonderdeel 1.   kapotte brug 

• De frontbrug is in 2013 door Aangeklaagde geplaatst en deze is in 2018 
gebroken.  

 
Er is niet gesteld of gebleken dat dit is te wijten aan onzorgvuldig handelen van 
Aangeklaagde. Voor het geval de klacht van Klaagster tevens is gericht op de 
behandelingen welke zijn voorafgegaan aan de breuk, merkt de commissie op dat 
Aangeklaagde gemotiveerd heeft betwist dat hij niet correct zou hebben gehandeld.  
Door Klaagster is een second opinion gevraagd aan G, welke door Klaagster in de 
procedure is overgelegd. Ook hieruit blijkt niet dat sprake is van onzorgvuldig 
handelen met betrekking behandelingen voorafgaand aan de breuk. 
De commissie is ook niet gebleken dat Aangeklaagde anderszins aansprakelijk zou zijn 
voor schade als gevolg van het falen van de brug. De commissie gaat er in het kader 
van deze procedure dan ook vanuit dat Aangeklaagde ter zake niet aansprakelijk is.   
 

• Op 18 december 2018 heeft Aangeklaagde de frontbrug gerepareerd. De kosten 
hiervoor bedroegen € 443,01, aan Klaagster in rekening gebracht bij nota van 22 
december 2018, met notanummer eindigend op 8228. 

 
Klaagster is van mening dat het “oplappen” van de brug geen goede oplossing was. De 
brug eigenlijk had moeten worden vervangen in plaats van opgelapt. Dit zou ook 
blijken uit de door haar aangevraagde second opinion.  De kosten van de vervanging 
zouden voor rekening moeten komen van Aangeklaagde. Ook zou Klaagster de door 
haar betaalde kosten van de reparatie vergoed moeten krijgen. Aangeklaagde betwist 
gemotiveerd dat de door hem geadviseerde oplossing niet juist zou zijn en wijst 
aansprakelijkheid af.  
 
De Commissie stelt vast dat de stelling van Klaagster dat dat het “oplappen” van de 
brug geen goede oplossing zou zijn, op geen enkele wijze steun vindt in de door 
Klaagster overgelegde second opinion. Zoals bovenstaand aangegeven acht de 
Commissie Aangeklaagde niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het “falen” 
van de brug. Dit houdt dan tevens in dat Aangeklaagde niet gehouden is tot 
schadevergoeding in de vorm van kosten voor de vervanging van de brug en/of het 
terugbetalen van de kosten van reparatie  
 
Oordeel: De commissie acht klachtonderdeel 1 ongegrond 
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De Commissie merkt nog op dat namens Aangeklaagde  in april 2019 is aangeboden om 
het bedrag van € 443,01 voor het herstel van de brug te schikken.  Dit blijkt uit de email 
van de praktijkmanager van B aan Klaagster van 27 juni 2019, waarin zelfs staat dat dit 
voorstel door Klaagster op 11 april 2019 zou zijn geaccepteerd en dat dit voorstel nog 
immer staat. Hier komt de Commissie later in deze uitspraak op terug onder onderdeel 
6, schadevergoeding. 
 
Klachtonderdeel 2.  elementen 4.5 en 4.6. 
- inleiding - 
Aanvankelijk heeft Aangeklaagde het standpunt ingenomen dat hij niets met deze 
behandelingen te maken heeft omdat deze zijn uitgevoerd door een andere tandarts. 
Aansprakelijkheid heeft hij om die reden afgewezen en verder ook geen inhoudelijk 
verweer gevoerd. Dit standpunt is Aangeklaagde blijven volhouden tot en met 
september 2019. Dit standpunt is bij de klachtenprocedure ook ingenomen door D en 
zelfs bij het betrachten van een minnelijke regeling. Dit blijkt uit de email van de 
praktijkmanager aan Klaagster van 27 juni 2019, waarin aansprakelijkheid voor de 
behandeling aan de elementen 4.5 en 4.6 wordt afgewezen omdat de behandelingen niet 
door C waren verricht.  
 
Bij brief van 27 september 2019 heeft de Commissie nadere vragen gesteld aan C en er 
in de brief op gewezen dat niet hij persoonlijk maar zijn praktijk B zorgaanbieder is in 
de zin van de Wkkgz en Aangeklaagde. Als de behandelingen aan de elementen 4.5 en 
4.6 zijn verricht binnen de praktijk, dan is Aangeklaagde als zorgaanbieder 
verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
- klacht en verweer –  
Klaagster stelt: 
a. dat de uitgevoerde behandelingen aan de elementen 4.5 en 4.6 niet correct waren  

en overbodig. Zij verwijst hiertoe naar de door haar overgelegde second opinion. 
b. dat zij hier vooraf niet goed over is geïnformeerd. 
 
Bij brief van 3 oktober 2019 reageert Aangeklaagde inhoudelijk op het klachtonderdeel 
met betrekking tot de elementen 4.5 en 4.6. Hij stelt kort samengevat dat dat de 
behandelingen met betrekking tot de elementen 4.5 en 4.6 wel correct zijn uitgevoerd en 
dat Klaagster voorafgaand aan de behandeling goed is geïnformeerd.  
 
- overwegingen commissie - 
 
Ad a. 
De Commissie stelt vast dat de stelling van Klaagster, dat de uitgevoerde 
behandelingen niet correct waren en overbodig, op geen enkele wijze steun vinden in 
de door Klaagster overgelegde second opinion. De stellingen zijn door Aangeklaagde 
gemotiveerd betwist, onder verwijzing naar informatie uit het patiëntendossier.  
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Volgens Nederlands recht rust de bewijslast van een stelling in beginsel op degene die 
de stelling heeft ingenomen, indien deze stelling gemotiveerd wordt betwist. Noch uit 
hetgeen is besproken op de hoorzitting noch anderszins, bijvoorbeeld uit de second 
opinion, kan de Commissie voldoende aanknopingspunten vinden die het aannemelijk 
maken dat Aangeklaagde niet correct zou hebben gehandeld ter zake de behandelingen 
aan de elementen.   
 
De commissie ziet dan ook geen reden om aan het verzoek van Klaagster te voldoen om 
Aangeklaagde te veroordelen tot het terug betalen van de behandelkosten. 
 
Ad b. 
- Informatievoorziening - 
• Klaagster stelt dat zij voorafgaand aan de behandeling niet goed is geïnformeerd.  
• Aangeklaagde betwist dit in zijn verweer. Hij stelt dat er 2 opties waren: 

behandelen of extracties eventueel gevolgd door implantaten. Dit zou uitvoerig zijn 
besproken met Klaagster door de mondhygiëniste en F, waarna zou zijn besloten tot 
de eerste optie. 

• Klaagster heeft op de hoorzitting verklaard dat zij vooraf niet deugdelijk is 
geïnformeerd. Zij betwist hetgeen Aangeklaagde hierover heeft gesteld. Zij wijst op 
de verplichting van “informed consent” . 

 
Belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht (vastgelegd in de WGBO) is dat de 
patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Alvorens 
toestemming te vragen, dient de hulpverlener de patiënt eerst informatie geven over 
het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. De informatieplicht van 
de hulpverlener en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid. Dit wordt ook 
wel “informed consent” genoemd.  
 
Nu de informatieplicht een verplichting is van de hulpverlener is de commissie van 
oordeel dat de bewijslast ter zake het geven van voldoende informatie rust op 
Aangeklaagde, nu dit door Klaagster wordt betwist. Aangeklaagde stelt dat een en 
ander uitvoerig zou zijn besproken met Klaagster door de mondhygiëniste en F, maar 
dit wordt door Klaagster betwist. Dat dit wel zou zijn besproken is door Aangeklaagde 
vervolgens niet voldoende aannemelijk gemaakt. In dit verband merkt de commissie op 
dat Aangeklaagde niet op de zitting aanwezig was en ook niet of vertegenwoordigd 
was. Dit was echter een bewuste keuze van Aangeklaagde, die duidelijk heeft 
aangegeven niet aanwezig te willen zijn.   
 
De Commissie heeft uit de door Aangeklaagde overgelegde informatie uit het 
patiëntendossier niet kunnen afleiden dat Klaagster door de mondhygiëniste en F 
uitvoerig zou zijn geïnformeerd. Dit staat niet in aantekeningen tandarts bij  24 juni 
2015. Daar staat onder meer “… op advies van B” en “Met B afgesproken …”.  
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Nu de bewijslast ter zake het geven van adequate informatie rust op Aangeklaagde, 
Aangeklaagde dit onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt en dit de Commissie ook 
niet anderszins is gebleken, dient de Commissie er vanuit te gaan dat niet, althans 
onvoldoende, aan de informatieverplichting is voldaan.    
 
Oordeel: De commissie acht klachtonderdeel 2 ten dele ongegrond en ten dele gegrond. 
 
 
Klachtonderdeel  3.  interne klachtenprocedure 
- Op grond van artikel 13 van de Wkkgz dient iedere zorgaanbieder te beschikken 

over een klachtenregeling die voldoet aan de daaraan in de Wkkgz gestelde eisen. 
- Ingevolge art. 15 lid 1 Wkkgz dient iedere zorgaanbieder een functionaris te hebben 

aangewezen die een klager op diens verzoek, van advies dient met betrekking tot 
indiening van een klacht en/of bijstaat bij het formuleren van de klacht en/of het 
vinden van een oplossing. 

- Ingevolge artikel 17 lid 1 Wkkgz dient de zorgaanbieder binnen 6 weken na 
ontvangst van de klacht een schriftelijk oordeel te geven over de klacht.  

 
Op de site van Aangeklaagde stond dat Aangeklaagde was aangesloten bij de E. Aan de 
hand van wat Klaagster op de site van Aangeklaagde heeft kunnen vinden heeft zij haar 
klacht ingediend bij de E, althans bij D. Uit de door Aangeklaagde overgelegde stukken 
blijkt dat de klacht door hem is ontvangen op 11 december 2018. In mei 2019 was D nog 
immer betrokken en was de procedure niet afgrond. Klachten met betrekking tot de 
elementen 4.5 en 4.6 zijn ten onrechte niet in behandeling genomen, ofschoon 
Aangeklaagde ook ter zake die behandelingen zorgaanbieder was in de zin van de 
Wkkgz.  
 
Hoe de klachtenprocedure verder precies is verlopen acht de Commissie niet relevant 
met betrekking tot de beoordeling van dit klachtonderdeel.   
 
De Commissie stelt vast: 

• dat de klachtenregeling, die ten tijde van de indiening van de klacht van 
toepassing was, niet voldoet aan de Wkkgz; 

• dat de behandeling van de klacht niet heeft voldaan aan de Wkkgz. 
• dat Klagers niet is gewezen op de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van 

een klachtenfunctionaris. 
(In dit verband merkt de commissie nog op dat de wijze waarop D is opgetreden 
niet als zodanig worden aangemerkt, gelet op de wettelijke taken van de 
klachtenfunctionaris.) 

 
Oordeel: De commissie acht klachtonderdeel 3 gegrond. 
    
De commissie adviseert Aangeklaagde om haar klachtenregeling in overstemming te 
brengen met de Wkkgz, voor zover dit nog niet is gebeurd.  
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6.  Gevorderde schadevergoeding 
 
De wijze waarop door of namens Aangeklaagde de klachten van Klaagster zijn 
behandeld is niet conform de door de Wkkgz voorgeschreven procedure. Dit traject 
heeft zelfs 5 maanden geduurd in plaats van de in de wet voorgeschreven 6 weken. 
Klachten met betrekking tot de elementen 4.5 en 4.6 zijn ten onrechte niet in 
behandeling genomen door of namens Aangeklaagde, omdat Aangeklaagde meende 
hier niet verantwoordelijk te zijn. Aangeklaagde heeft wel facturen gestuurd ter zake de 
behandelingen aan 4.5 en 4.6 maar wijst tot aan 3 oktober 2019 iedere 
verantwoordelijkheid af. Er is getracht om tot een minnelijke regeling te komen, maar 
Aangeklaagde heeft de Klachten met betrekking tot de elementen 4.5 en 4.6 hier niet bij 
willen betrekken.  
 
Klaagster geeft aan dat dit alles haar veel verdriet en stress heeft opgeleverd. De 
Commissie acht dit logisch en aannemelijk en is van mening dat Aangeklaagde hier 
verantwoordelijk voor is. De Commissie is van oordeel dat Klaagster (immateriële) 
schade heeft geleden, als gevolg van de wijze waarop Aangeklaagde is omgegaan met 
haar klachten. Aangeklaagde is hiervoor aansprakelijk.  
 
Omdat het immateriële schade betreft is het lastig om de hoogte hiervan vast te stellen. 
Nu Aangeklaagde een voorstel heeft gedaan om te schikken voor een bedrag van  
€ 443,01 en dit voorstel niet is ingetrokken, vindt de Commissie in dit voorstel 
aanleiding om aan Klaagster ten laste van Aangeklaagde een schadevergoeding toe te 
kennen ter hoogte van € 443,01. Dit bedrag acht de Commissie niet bovenmatig en komt 
de Commissie als redelijk toe.  
 
7. Beslissing 
De Commissie acht klachtonderdeel 1 ongegrond, klachtonderdeel 2 ten dele gegrond 
en klachtonderdeel 3 gegrond. 
 
De Commissie veroordeelt Aangeklaagde om aan Klaagster te betalen een 
schadevergoeding ter hoogte van een bedrag van € 443,01, te betalen binnen 7 dagen 
nadat zij in kennis is gesteld van de wijze waarop betaling dient plaats te vinden. 
 
Omdat de klacht gegrond is verklaard, dient Aangeklaagde overeenkomstig artikel 13 
lid 5 van het Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil het door Klaagster aan de 
Geschilleninstantie betaalde klachtengeld te vergoeden. De Geschilleninstantie 
Zorggeschil veroordeelt Aangeklaagde tot betaling van het klachtengeld ad € 50 aan 
Klaagster, te betalen binnen 7 dagen nadat zij in kennis is gesteld van de wijze waarop 
betaling dient plaats te vinden 
 
Deze uitspraak heeft de kracht van een bindend advies. 
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Geschilleninstantie Zorggeschil 
Bussum, 26 november 2019 
 
w.g. de Voorzitter  
mr W.H. Morselt 


