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Samenvatting 
 

 
Bij X is in 1994 in ziekenhuis Y een tumor verwijderd uit de linkerborst. Bij de operatie verwijderde de 
chirurg ook enkele lymfeklieren uit de linkeroksel. Nog diezelfde dag bleek dat de verwijderde tumor 
goedaardig was, waarmee ook kwam vast te staan dat de lymfeklieren onnodig verwijderd waren. De 
verzekeraar van het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid erkend voor de als gevolg van de onnodige 
verwijdering (overtreatment) ontstane schade. Die vloeide voort uit het feit dat X pijnklachten had 
gekregen aan haar linkerarm en -schouder. Deze klachten brachten beperkingen mee voor (onder meer) 
het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. 
 
In cassatie draait het nog uitsluitend om de vraag of X aanspraak kon maken op een vergoeding voor 
huishoudelijke hulp, hoewel zij die hulp niet daadwerkelijk afnam, althans daarvoor geen daadwerkelijke 
kosten maakte. Haar partner had de huishoudelijke taken overgenomen die X door haar beperkingen niet 
meer kon verrichten. In zijn arrest bevestigt de Hoge Raad dat (ook in dit geval) aanspraak kan worden 
gemaakt op vergoeding van kosten van huishoudelijke hulp, voor zover het gaat om werkzaamheden 
waarvan het in de situatie waarin het slachtoffer verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden 
verricht door professionele, voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners. Dit is niet anders als die 
werkzaamheden feitelijk worden verricht door personen die daarvoor geen kosten in rekening (kunnen) 
brengen. Deze regel is volgens de Hoge Raad niet beperkt tot gevallen waarin sprake is van ernstig 
letsel. 
 
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als het ziekenhuis en X. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:HR:2008:BE9998 

 
 

Noot 
 

 
De personenschadepraktijk is met deze uitspraak een Sinterklaasarrest rijker (na HR 5 december 1997, 
NJ 1998/400 t/m 402). Ook los van de datum dekt die vlag de lading: de positie van slachtoffers is 
ermee versterkt. De Hoge Raad bevestigt – na al eerder in die richting te hebben geoordeeld – dat bij 
letselschade kan worden afgeweken van het beginsel dat slechts concreet geleden schade voor 
vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komt. Die afwijking is toelaatbaar als vast staat 
dat door een ongeval – of in dit geval een medische fout – fysieke beperkingen zijn ontstaan die het 
inhuren van professionele hulp rechtvaardigen. Of men dat in de praktijk ook doet, is vers twee. Als de 
situatie zo uitpakt dat de partner, buren of vrienden de zwaardere huishoudelijke taken overnemen, 
staat dat aan het toekennen van een vergoeding niet in de weg, ook al maakt het slachtoffer dus 
daadwerkelijk geen kosten. De Hoge Raad staat toe dat er wordt geabstraheerd van het feit dat de beurs 
van het slachtoffer gesloten blijft. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2008:BE9998
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De Raad doet dat in een kort en helder geformuleerd arrest. Helderder in ieder geval dan HR 28 mei 
1999, NJ 1999/564 (Johanna Kruidhof) waarop het voortborduurt. In dat arrest ging het om de ouders 
van een ernstig gewond kind (verbrandingsletsel). De ouders besloten hun kind zelf thuis te verzorgen, 
in plaats van de zorg over te laten aan betaalde krachten. Het kind kreeg niettemin een 
schadevergoeding – beter gezegd: recht op schadevergoeding – alsof de door de ouders gegeven zorg 
daadwerkelijk, tegen betaling werd afgenomen. De Hoge Raad achtte het daarbij beslissend of op deze 
manier ingevulde zorgtaken ook door een professionele hulpverlener kunnen worden vervuld. Zo ja, dan 
bestaat er recht op vergoeding (tot ten hoogste het bedrag dat professionele hulp zou kosten, waarover 
verderop meer). 
 
Taken die wel tijd en moeite kosten maar waarvan niet aannemelijk is dat die ook door professionele 
hulpverleners kunnen worden vervuld, kwamen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit niet zo scherpe 
onderscheid – is niet bijna alles te koop? – kwam in het Kruidhof-arrest aan het licht in reactie op de 
deelvordering wegens door de ouders voor ziekenhuisbezoek opgeofferde vakantiedagen. De Hoge Raad 
twijfelt weliswaar niet aan de heilzame en zinvolle waarde van deze bezoeken, maar ziet ze als een 
uitvloeisel van de persoonlijke band tussen de ouders en het kind, en daarin kunnen professionele 
hulpverleners niet op dezelfde manier voorzien. Men kan ook zeggen: naastenliefde is niet te koop. 
 
Illustratief in dit verband is de casus van HR 6 juni 2003, NJ 2003/504, waarin een vrouw haar man op 
zijn sterfbed had verzorgd. De man, bij wie de asbestziekte mesothelioom was geconstateerd, overleed 
na een kort ziekbed. De vordering tot een abstract te bepalen vergoeding voor de door de echtgenote 
verleende zorg redde het niet. Voor vergoeding van deze kosten is geen plaats, aldus de Hoge Raad, als 
het inschakelen van professionele hulp niet normaal en gebruikelijk is. 
 
Dit is nu de stand van zaken. Als het slachtoffer zijn zorgbehoefte aannemelijk maakt en het voor de 
hand ligt dat in verband met die specifieke zorg professionele hulp normaal en gebruikelijk is, dan is een 
geabstraheerde vergoeding gerechtvaardigd. 
 
Een principieel verschil tussen letselschade (art. 6:107 BW) en overlijdensschade (art. 6:108 BW) lijkt 
niet aan de orde. Dat volgt uit HR 16 december 2005, NJ 2008/186 (X/Organice) en HR 11 juli 2008, 
RvdW 2008/724 (Bakkum/Achmea). Dit laatste arrest is interessant omdat het hof daarin de in feitelijke 
instanties vaker geziene redenering volgt dat gezinsleden huishoudelijke taken kunnen overnemen als er 
iemand uitvalt. Alleen als het – kort gezegd – niet lukt om een nieuw evenwicht te vinden, zou een 
schadevergoedingsplicht ontstaan. Deze redenering vindt bij de Hoge Raad geen genade. Weliswaar 
staan de concrete omstandigheden waarin het gezin na overlijden van één van de leden komt te 
verkeren voorop, maar het is niet bepalend of er (ten tijde van de beslissing van de rechter) ook 
daadwerkelijk kosten (zullen) worden gemaakt voor huishoudelijke hulp. 
 
Hierachter steekt een aansprekende gedachte die de Hoge Raad ook met zoveel woorden in 
Bakkum/Achmea tot uitdrukking heeft gebracht. In de onmiddellijke nasleep van een overlijden zullen de 
nabestaanden best een tandje bijzetten om het huishouden op orde te houden. Ook van familie en 
vrienden kan enige tijd hulp verwacht worden. Maar alleen al omdat het hier om grotendeels nog niet 
ingetreden schade gaat, is het onjuist te stellen dat hulp niet vergoed hoeft te worden als die kennelijk 
niet wordt ingekocht. 
 
In voorkomende gevallen zullen de nabestaanden het ook niet (meteen) zien zitten om het mogelijk toch 
al aangetaste gezinsinkomen te belasten met de kosten van professionele hulp, nog los van de vraag of 
het in een situatie van rouw prettig is om vreemden over de vloer te hebben. Uit deze uitspraak lijkt te 
volgen dat de aansprakelijke partij bij gebleken behoefte aan huishoudelijke hulp in een vroeg stadium 
van de schaderegeling een passende vergoeding moet aanbieden. Het is aan de nabestaanden (of aan 
het slachtoffer) wat zij daarmee doen. 
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Bijzondere omstandigheden 
 
Terug naar de hierboven afgedrukte uitspraak. Het is zoals gezegd een duidelijk arrest. Dat betekent 
niet dat nu aan alle onduidelijkheid op dit gebied een eind is gekomen. De voornaamste vraag die zich 
aandient, is die naar de omstandigheden waarin een abstracte schadeberekening toelaatbaar is. Moet 
het slachtoffer bijzondere redenenstellen – en eventueel bewijzen – waarom zijn schade zich voor een 
abstracte vaststelling leent? Ook in dit arrest speelde het aspect van bijzondere omstandigheden een rol. 
Het slachtoffer had aangevoerd dat zij voor het inhuren van huishoudelijke hulp ongunstig woonde. 
Bovendien – om dezelfde reden? – zou thuiszorg voor haar niet beschikbaar zijn. Het hof heeft deze 
omstandigheden betrokken in zijn oordeel dat een abstract bepaalde schadevergoeding gerechtvaardigd 
was. 
 
De casus van het Kruidhof-arrest was zodanig schrijnend, dat in die schrijnendheid een rechtvaardiging 
voor abstrahering is gezien. In zijn conclusie stond Spier daar in ieder geval bij stil, mede met het oog 
op de bezwaren van verzekeraars tegen een verruiming van de mogelijkheden en daarmee van een 
vergroting van de schadelast. 
 
Het lijkt erop dat er thans geen praktisch te hanteren – subjectief – “omstandighedencriterium” is aan te 
wijzen dat in de weg staat aan een abstracte vaststelling van de kosten van huishoudelijke hulp of 
mantelzorg. In het arrest stelt de Hoge Raad expliciet dat er geen reden is deze vorm van berekening te 
beperken tot gevallen van ernstig letsel. Het idee dat schrijnendheid een rol speelt, lijkt daarmee van de 
baan. Ook de omstandigheid dat het feitelijk bezwaarlijk kan zijn daadwerkelijk extern hulp te betrekken 
komt in het arrest niet terug. 
 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat in alle gevallen waarin de behoefte aan huishoudelijke hulp of 
mantelzorg reëel is, een abstracte schadeberekening toelaatbaar is. Anders gezegd: als het normaal en 
gebruikelijk is om bepaalde zorg in te kopen en de behoefte aan die zorg aannemelijk is, dan is het aan 
het slachtoffer of de nabestaanden zelf om uit te maken wat zij met het ter beschikking gestelde geld 
doen. Daar heeft de aansprakelijke partij geen stem in. Hiermee is nog niet gezegd dat in de ogen van 
de Hoge Raad geen terughoudendheid geboden zou zijn, maar uit het arrest blijkt dat eigenlijk niet. De 
onder 3.5.1 gegeven rechtsregel is ongeclausuleerd geformuleerd. 
 
Ik zie ook niet hoe terughoudendheid – dus: alleen toelaatbaar in bijzondere, uitzonderlijke gevallen – 
zonder onverdedigbare consequenties in de praktijk valt te brengen. Wat moet een hulpbehoevende 
benadeelde, die zich professioneel kan laten bijstaan, thans nog meer stellen en eventueel bewijzen dan 
dat zijn hulpvraag normaal, gebruikelijk en geïndiceerd is, en/maar dat hij er om persoonlijke redenen 
de voorkeur aan geeft zich door een naaste te laten bijstaan? Kan een aansprakelijke partij nog stellen 
dat bij een reële hulpvraag in bepaalde gevallen geen geabstraheerde vergoedingsplicht aan de orde kan 
zijn? Dat zou neerkomen op een discussie over de vraag hoe bijzonder en uitzonderlijk iemands situatie 
is. Bij gebreke van praktische criteria kan dat niet werken, althans niet zonder ongelijke uitkomsten. 
 
Nee, het uitgangspunt lijkt nu dat als aan een aantal objectieve criteria is voldaan, met name: is de 
bespaarde externe zorg normaal en gebruikelijk en kan die door professionele hulpverleners worden 
gegeven, een geabstraheerde benadering in alle gevallen openstaat. Dat past ook in de lijn van 
Bakkum/Achmea, waar er terecht de vinger op werd gelegd dat het hier veelal om nog niet ingetreden 
schade gaat. Wat vandaag nog binnen de eigen omgeving kan worden geregeld, kan in de toekomst 
anders liggen. Het is immers nog maar de vraag of de partner tot in lengte van dagen aanwezig en 
bereid blijkt om de hulp voor zijn “rekening” te nemen. 
 
Voor verzekeraars bestaat inderdaad aanleiding om op dit punt een toename van de schadelast te 
verwachten. (Gekapitaliseerde) vergoedingen voor huishoudelijke hulp of mantelzorg kunnen in de 
papieren lopen. Er is bovendien sprake van een bewijsaspect dat niet gunstig is voor de betalende partij. 
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Een geabstraheerde benadering zet de deur open voor moeilijk te weerleggen chicanes. Waarom zou de 
benadeelde geld laten liggen, ofschoon hij nooit serieus heeft overwogen of zal overwegen professionele 
hulp in te schakelen? Een belangenbehartiger doet zijn werk niet goed als hij niet ten minste op de 
mogelijkheid van een abstract vast te stellen vergoeding wijst. Het geld blijft even goed concreet. 
Daarbij is het opmerkelijk dat de Verbondscommissie Schaderegelingsbeleid alweer een tijd geleden over 
vergoedingen voor huishoudelijke hulp opmerkte: “In geen geval is het juist de benadeelde te verwijzen 
naar gezins- en/of familieleden. Evenmin kan worden verlangd, dat een beroep op burenhulp wordt 
gedaan. Wordt niettemin dergelijke hulp verleend, dan dient desgevraagd hiervoor een redelijke 
vergoeding te worden gegeven.” Deze aanbeveling (waarvan de huidige status trouwens onduidelijk is), 
heeft niet verhinderd dat verzekeraars zich als regel bleven verzetten tegen een abstracte benadering. 
Gegeven het arrest, bestaat daarvoor thans te minder grond. 
 
Ik laat het verder rusten. Het is aan de Hoge Raad om bij gelegenheid uitsluitsel te geven of de hier 
gesignaleerde consequenties reëel zijn. Het is daarnaast aan de verzekeringswereld om te signaleren 
wat er op het vlak van uitkeringen daadwerkelijk gebeurt. 
  
Omvang vergoeding 
 
De vergoeding voor huishoudelijke hulp of mantelzorg is gemaximeerd tot wat er aan kosten van 
professionele hulpverlening wordt bespaard. Dat volgt uit het Kruidhof-arrest. Maar wat is precies 
professionele hulp en wat niet? In dienstverlening door een zonder inhouding van loonbelasting en 
premies betaalde werkster kan professionele hulp worden gezien. Dat etiket past echter makkelijker op 
personeel van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf – en daar hoort een ander prijskaartje bij. Komt 
het slachtoffer ermee weg als hij een offerte van zo’n bedrijf overlegt? Op zich blijft hij dan binnen het 
criterium van kosten van professionele hulp, maar een dergelijke vorderingsgrondslag zal niet als 
normaal en gebruikelijk worden aangemerkt omdat het een ervaringsregel is dat huishoudelijke hulp in 
Nederland zwart wordt betrokken. 
 
Het criterium “normaal en gebruikelijk” zet dus wel een rem op de aanspraak voor een met professionele 
hulp corresponderende vergoeding. Met name als de uitbespaarde professionele hulp meer professioneel 
van aard is, zal die minder snel als normaal en gebruikelijk kunnen worden aangemerkt. Zo is het 
bijvoorbeeld niet normaal en gebruikelijk thuisverpleging in te kopen, omdat dat voor de meeste mensen 
onbetaalbaar is. Het Kruidhof-arrest toont niettemin aan dat het soms toelaatbaar is om daarvan bij een 
abstracte schadevaststelling uit te gaan en in zoverre af te wijken van het criterium “normaal en 
gebruikelijk”. 
  
Slotsom? 
 
Zo beschouwd lijkt zich een vuistregel aan te dienen dat voor alledaagse zorg een abstracte vaststelling 
vrijwel ongeclausuleerd mogelijk is, maar dat voor meer uitzonderlijke gevallen – zoals dat van Johanna 
Kruidhof – toch van een in de redelijkheid gelegen, bijzondere rechtvaardiging moet blijken. 
 
mr. W.H. Bouman 


