
                                                                                            
 
 
In de uitzending van 10 mei van het EO-programma De Vijfde Dag 
www.eo.nl/tv/devijfdedag/ is aandacht besteed aan de zaak van Robin Kiel, waarbij 
Centramed als verzekeraar van het ziekenhuis betrokken is.  
 
Hoewel Centramed het zeer waardeert dat het van de EO de gelegenheid heeft 
gekregen om in de uitzending te reageren, komt ons standpunt in deze complexe en 
gevoelige zaak amper over het voetlicht. Feit is dat Centramed vanaf het begin zich 
ten volle heeft ingespannen om de zaak zorgvuldig en menselijk af te ronden. Vanuit 
die overtuiging waren we bereid om op verzoek van de EO transparant en eerlijk 
toelichting te geven, ondanks dat de zaak onder de rechter is. Juist ook in dit soort 
zaken moet je aanspreekbaar zijn op je handelen. 
 
De kijker blijft achter met het gevoel dat Centramed de afhandeling van de 
aansprakelijkheidsclaim nodeloos compliceert en na 7 jaar opeens met een nieuw 
standpunt zou komen. Dat beeld wordt mede gewekt doordat de EO selectief 
geïnformeerd is. Op verschillende momenten is ons gebleken dat documenten die 
van belang zijn voor een goed beeld van deze kwestie niet aan de EO zijn 
aangeleverd.  
 
Centramed hecht er vanwege het ontstane beeld zeer aan om onze handelwijze in 
deze zaak helder en feitelijk samen te vatten. Vooropgesteld, de problematiek van 
Robin Kiel behoort tot de schrijnendste zaken die wij als verzekeraar meemaken. Wij 
beseffen al te zeer welke ingrijpende gevolgen de gezondheidssituatie heeft voor 
Robin en zijn familie. Al vanaf onze eerste betrokkenheid is ons doel om de 
aansprakelijkheidsclaim voortvarend en ook zorgvuldig af te handelen. 
 
Met dat voor ogen hebben het ziekenhuis en Centramed in 2003, binnen 2 maanden 
na het indienen van de claim, de aansprakelijkheid erkend voor de medische fout, 
gemaakt in de laatste fase van de bevalling. In dezelfde brief is aangegeven dat 
onderzoek nodig is om “om te beoordelen of alle stoornissen het gevolg zijn geweest 
van het onzorgvuldig handelen”. Anders dan uit de reportage blijkt is dat dus vanaf 
het begin duidelijk aan gegeven. 
 
Onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de fout en de hersenschade is een 
lang en complex medisch en juridisch proces, met extra emotionele belasting en 
onzekerheid voor de ouders. Het ziekenhuis en Centramed kozen er daarom zeer 
bewust voor om, ondanks de onzekerheid over het oorzakelijke verband, direct te 
zoeken naar oplossingen in gezamenlijk overleg met de familie en hun advocaat. Die 
benadering zou veel minder tijd hoeven kosten en de familie relatief snel perspectief 
op de toekomst kunnen geven, waaronder met name adequate woon- en 
leefomstandigheden (bijvoorbeeld een bad- en slaapkamer op de begane grond om 
de verzorging van Robin te vergemakkelijken). 
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Vervolgens heeft Centramed, naast ruim 270.000 euro aan voorschotten, diverse 
voorstellen gedaan, gebaseerd op objectieve normen in vergelijkbare situaties. De 
voorstellen werden echter door de achtereenvolgende advocaten van de familie  
afgewezen en gepareerd met eisen die de Nederlandse normen en praktijk ver te 
boven gingen. Die eisen zijn tussentijds ook door de kort-gedingrechter afgewezen.  
 
Er is vervolgens een patstelling ontstaan. Centramed vindt het bijzonder treurig dat 
de weg van een gezamenlijke oplossing na diverse en aanhoudende pogingen 
onmogelijk is gebleken. Wij zien daarbij - naast de onverzoenlijke houding en aanpak 
van de advocaten van de familie - ook onze eigen tekortkomingen. Uit deze zaak 
heeft Centramed de les getrokken dat er voor de weg van gezamenlijk oplossen een 
afgebakende tijdsperiode moet gelden, met concrete acties voor de wederzijds 
betrokkenen. Komen de partijen er binnen de gestelde tijd niet uit dan moet 
geconcludeerd worden dat het vinden van een gezamenlijke oplossing niet lukt. 
 
In de zaak van Robin Kiel is het nu, na tien jaar, zover dat het oordeel aan de rechter 
is. Weliswaar niet de weg die wij wilden, maar wel de enige weg om de claim nu 
binnen afzienbare tijd, onder begeleiding en bewaking van de rechter, te kunnen 
afronden. Daarbij zijn alle betrokkenen gebaat. 
 
Wij spreken uitdrukkelijk de wens uit dat dit zo snel als mogelijk leidt tot een voor alle 
betrokkenen bevredigende oplossing. 
 
 


