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JURIDISCHE ASPECTEN BIJ DE ONTWIKKELING EN HET GEBRUIK VAN MEDISCHE APPLICATIES 

 

 

1. Inleiding 

 

In 2014 schreef de Europese Commissie in haar Groenboek over mobiele gezondheidszorg nog dat m-

health een opkomend terrein is, dat het potentieel heeft een rol te spelen in de transformatie van de 

gezondheidszorg en waarmee de kwaliteit en efficiëntie kan worden vergroot.1, 2 Inmiddels is vrijwel 

iedere mobiele telefoon voorzien van één of meer applicaties die de gebruiker ondersteunt met de 

handhaving en verbetering van de gezondheid. Dat m-health steeds meer is ingeburgerd blijkt onder meer 

uit de door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG) begin 

2016 gelanceerde Medische App Checker en het feit dat er inmiddels ruim 120.000 medische applicaties 

beschikbaar zijn in diverse app(lication) stores.3 Te denken valt aan applicaties die helpen bij het stellen 

van diagnoses, het meten van ziekteactiviteit, het berekenen van de optimale therapie of bij het opsporen 

van anatomische onvolkomenheden. 

 Hoewel deze applicaties veel mogelijkheden bieden, gaan achter het gebruik ook risico’s schuil. Vaak 

wordt vergeten dat vanwege de therapeutische of diagnostische functionaliteit een applicatie kwalificeert 

als medisch hulpmiddel, zoals bedoeld in de Wet op de medische hulpmiddelen. Bij zowel 

softwareontwikkelaars, artsen als ziekenhuizen bestaat onvoldoende kennis over de regels. Dit leidt niet 

alleen tot overtreding van de wet maar ook tot risico's voor patiënten.4 In dit hoofdstuk schets ik het 

kader van de wet- en regelgeving waarmee rekening moet worden gehouden bij gebruik van medische 

applicaties en geef ik aan wie de patiënt kan aanspreken in het geval dit gebruik tot schade leidt. 

Privacyrechtelijke aspecten, zoals de verwerking van persoonsgegevens, laat ik in dit artikel buiten 

beschouwing. 

 

2. Van mobiele applicatie naar medisch hulpmiddel 

 

2.1 Wet op de medische hulpmiddelen 

De Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh) stelt eisen aan de veiligheid van medische hulpmiddelen en 

ziet toe op het voorkomen van ondeskundig gebruik, ter bescherming van de patiënt.5 Deze wet is een 

implementatie van de Europese Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (Rmh).6 Uit de Wmh volgt 

dat software een op zichzelf staand medisch hulpmiddel is voor zover het wordt gebruikt voor 

diagnostische of therapeutische doeleinden.7 Voorheen betrof het vooral software om medische 

apparaten te laten functioneren en software op netwerken in ziekenhuizen.8 De objectieve bestemming 

van het product was toen doorslaggevend om aangemerkt te worden als medisch hulpmiddel.9 In 2008 

heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de definitie echter verduidelijkt en benadrukt dat niet 

voldoende is dat de software in medische context wordt gebruikt om binnen de werkingssfeer van de 

Rmh te vallen, maar dat tevens is vereist dat de ontwikkelaar de software een specifiek medische 

bestemming heeft gegeven.10 

 Vanzelfsprekend is dat niet alle applicaties als medische hulpmiddelen kunnen worden aangemerkt. 

Om te bepalen of een medische applicatie binnen de definitie van de Wmh valt, is met name van belang te 

beoordelen hoe de applicatie functioneert. Zo kan de software embedded of geïnstalleerd zijn op een 

medisch hulpmiddel. Dit betekent dat de applicatie onderdeel is van het medische hulpmiddel en reeds 

daarom binnen het kader van de Wmh valt. Daarnaast kunnen applicaties in-vitro diagnostische 

hulpmiddelen zijn, indien monsters afkomstig uit het menselijk lichaam buiten het lichaam worden 
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onderzocht met behulp van een applicatie.11 Hoewel in-vitro diagnostica wel medische hulpmiddelen zijn, 

gelden voor deze producten aangepaste eisen vanwege hun specifieke karakter.12  

 De meeste applicaties vallen echter onder de noemer standalone software. Dat ook standalone software 

kan worden aangemerkt als medisch hulpmiddel is verduidelijkt door de Europese Commissie in de 

Medical Devices Guidance documents die zijn opgenomen in bijlage I van de Rmh.13 In dat geval heeft de 

software op zichzelf staande werking en is het geen onderdeel van een medisch apparaat. Daarnaast moet 

de applicatie om onder de Wmh te vallen acties verrichten die verder gaan dan opslag, archivering, 

datacompressie of een simpele zoekvraag.14 Dit betekent dat software die voor algemene doeleinden 

wordt gebruikt, zoals elektronische dossiers om gegevens van patiënten op te slaan, geen medisch 

hulpmiddel is.15 Tevens dient de applicatie bedoeld te zijn om resultaten te produceren voor een bepaalde 

patiënt of groep patiënten, al dan niet anoniem.16 Niet van belang is of de software alleen door 

hulpverleners wordt gebruikt of de software al dan niet via het internet ter beschikking is gesteld of op 

welk apparaat de software draait.17 

 

2.2 Mobiele applicaties als medisch hulpmiddel 

Het aanbod van medische applicaties is zeer omvangrijk, waarbij een grote diversiteit bestaat in functies 

en mogelijkheden.18 Indien een applicatie voldoet aan de hiervoor genoemde essentiële eisen uit bijlage 1 

van de Rmh, dan kan zij worden aangemerkt als een medisch hulpmiddel.  

 In voornoemd verband kan mijns inziens worden gedacht aan referentieapps.19 Dit type applicatie 

geeft informatie over bepaalde medische aangelegenheden en kan vanwege de ondersteunende werking 

de gezondheid van de patiënt beter bewaken.20 Het gaat hier om applicaties als ‘Moet ik naar de dokter?’, 

‘Diapp’ en ‘Fysiotherappy’.21  

 Ook zogenoemde trackingapps hebben een dergelijke werking en zijn bovendien in staat om een 

aandoening te verlichten. Deze applicaties bevatten persoonlijke begeleidingssystemen die 

gezondheidsinformatie verstrekken of herinneringen sturen met betrekking tot medicijninname.22 Een 

voorbeeld is de applicatie ‘Eppy’ die is ontwikkeld voor mensen met epilepsie.23   

 Diagnoseapps vallen naar mijn mening ook binnen de reikwijdte van de Wmh. Deze applicaties kunnen 

diagnoses stellen voor diverse ziektebeelden. Door middel van een stappenplan kan op basis van de 

ingevoerde informatie een bepaalde conclusie worden gegeven zoals bij de ‘MS diagnosis app’. Andere 

voorbeelden zijn de ‘IMurmurapp’ die helpt onderscheid te maken tussen 21 verschillende hartgeluiden 

en de ‘MelApp’ waarmee een foto van een moedervlek wordt vergeleken met beeldmateriaal op de 

applicatie.  

 Tot slot kunnen mijns inziens ook Meetapps als medisch hulpmiddel worden aangemerkt. Meetapps 

kunnen informatie van medische apparaten bewerken voor diagnostische of therapeutische doeleinden, 

waarbij de smartphone fungeert als medisch apparaat. Zo bestaat er de glucosemeter voor diabetici, 

waarbij de bloedwaarden van de patiënt kunnen worden gemeten.24 Daarnaast is de ‘Blue Flowapp’ 

ontwikkeld, die astmapatiënten in staat stelt hun luchtwegen te controleren door op een apparaatje te 

blazen dat is gekoppeld aan hun smartphone.25 Andere voorbeelden zijn de ‘Eye-me app’ die de 

mogelijkheid biedt om een elektrocardiogram (ECG) te maken26 en de ‘mobiUSapp’, die van een 

smartphone een klein draagbaar echoapparaat maakt.  

 

2.3 CE-markering 

Indien een applicatie kan worden aangemerkt als medisch hulpmiddel, dan moet het zijn voorzien van 

een CE-markering.27 Met een CE-markering wordt gegarandeerd dat het product voldoet aan de Europese 

eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu- en consumentenbescherming en dat de vereiste procedures die 

hieraan voorafgaan zijn doorlopen.28 Er worden drie risicoklassen onderscheiden, te weten klasse I, II en 

III.29 De wijze van certificering is afhankelijk van de risicoklasse waar de applicatie onder valt en is 

gebaseerd op hoe diep het hulpmiddel doordringt in het lichaam, hoe lang de contacttijd is en of het 

hulpmiddel al dan niet is aangesloten op elektriciteit.30 

 De markering van medische hulpmiddelen met een laag risico (klasse I) vindt plaats door middel van 

zelfcertificering. Veel medische applicaties vallen op dit moment (nog) onder deze klasse.31 De 
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ontwikkelaar beoordeelt zelf of de applicatie voldoet aan de essentiële vereisten en het technisch 

dossier.32 Indien de applicatie (tevens) een meetfunctie bevat, dan wordt de meetfunctie gecontroleerd 

door een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut, de notified body.33 Hulpmiddelen met 

een midden (klasse II) en hoog risico (klasse III) worden volledig gecontroleerd door een notified body.34 

Medische applicaties vallen onder de middenklasse als zij zijn bestemd om aan het menselijk lichaam 

energie te leveren of uit te wisselen.35 Hierbij worden vitale lichaamsfuncties gemonitord zoals 

bijvoorbeeld bij trackingapps en meetapps.36 Medische hulpmiddelen die onder risicoklasse III vallen zijn 

bestemd om een gebrek aan het hart of de centrale bloedsomloop te controleren, te diagnosticeren, te 

bewaken of te herstellen. 37 Dergelijke medische hulpmiddelen komen in direct contact met deze 

lichaamsdelen. In het algemeen vallen medische applicaties niet onder deze hoogste risicoklasse.38 Er 

bestaan echter argumenten om meetapps onder de hoogste risicoklasse te scharen aangezien gebreken in 

deze applicaties ernstige schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de strengste controle om die reden 

wenselijk wordt geacht.39 

 Als de applicatie niet de vereiste CE-markering bevat of deze ten onrechte is aangebracht dan handelt 

de ontwikkelaar in strijd met de Wmh. Wanneer de ontwikkelaar er niet zelf voor zorgt dat hij (alsnog) 

voldoet aan de eisen uit de Wmh, dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hem een last onder 

bestuursdwang opleggen. Een dergelijke herstelsanctie is geen boete maar een maatregel die erop is 

gericht de overtreding van de Wmh te beëindigen. Daarnaast heeft de IGZ de mogelijkheid om bij 

overtreding van de Wmh een bestuurlijke boete op te leggen. Aangezien de Wmh geen regels geeft wie 

aansprakelijk is voor het gebruik van een disfunctionerend medisch hulpmiddel, zal hiervoor aansluiting 

gezocht moeten worden bij het (algemene) aansprakelijkheidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Hierna wordt deze aansprakelijkheid uitgewerkt. 

 

3. Aansprakelijkheid van de ontwikkelaar 

 

De ontwikkelaar van de applicatie is primair verantwoordelijk voor het rechtmatig op de markt brengen 

van de applicatie.40 Dit betekent onder meer dat hij zorgdraagt voor een CE-markering. Deze markering is 

weliswaar een vrijbrief voor de Europese markt, maar toont niet aan dat het product ook daadwerkelijk 

deugdelijk is.41 De markering garandeert immers niet de kwaliteit van het product of de klinische 

relevantie voor het stellen van een bepaalde diagnose.42 Wanneer een patiënt schade lijdt door het 

gebruik van een gebrekkige applicatie, kan dit dan reden zijn om de ontwikkelaar van de applicatie aan te 

spreken op grond van productaansprakelijkheid.43 

 Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten, waarbij 

alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.44 Hierbij is de presentatie van het product, het 

redelijkerwijs te verwachten gebruik en het tijdstip waarop het in het verkeer wordt gebracht in het 

bijzonder van belang. Aangenomen dat medische applicaties als “product” kunnen worden aangemerkt,45 

dan kan bij gebrekkige medische applicaties gedacht worden aan fouten in het ontwerp of de constructie, 

bij de productie (fabricagefout) of bij de instructie over het gebruik.46 Voorbeelden zijn zogenoemde bugs, 

fouten in een applicatie waardoor het zijn functie niet (geheel) volgens specificaties vervult. Of een 

applicatie veilig is hangt af van de verwachting van ‘het grote publiek’ in een bepaalde doelgroep.47 De 

ontwikkelaar zal moeten waarschuwen voor verborgen risico’s omdat dergelijke gevaren, in tegenstelling 

tot gevaren van algemene bekendheid, niet binnen het verwachtingspatroon van de gebruiker liggen.48 De 

standaard die hierbij als uitgangspunt wordt genomen is die van de redelijk handelend en redelijk 

denkende mens.49  

 Wanneer de applicatie eenmaal op de markt is gebracht, zal de software continu aangepast moeten 

worden aan nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in het bedoelde gebruik of vanwege 

het oplossen van compatibiliteitsissues.50 Het is aan de ontwikkelaar om goed contact te onderhouden 

met hulpverleners om de werking en veiligheid van producten te kunnen blijven volgen en aan zijn 

wettelijke verplichting van vigilantie en post-marketing surveillance te kunnen voldoen.51 Uiteindelijk is 

de ontwikkelaar ook verantwoordelijk voor het feit dat de gebruiker in het bezit kan komen van de 

vernieuwde versie van de applicatie.52 Hoewel het aan de patiënt is om aan te tonen dat de ontwikkelaar 
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een gebrekkige applicatie in het verkeer heeft gebracht, en dat die applicatie schade heeft veroorzaakt,53 

wordt de ontwikkelaar geadviseerd uiterst zorgvuldig te zijn bij het vervaardigen en onderhouden van de 

software om zo zijn aansprakelijkheid te beperken.54 

 

4. Contractuele aansprakelijkheid van de hulpverlener 

 

4.1 Tekortkoming hulpverlener 

De overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling vormt de basis voor medische 

aansprakelijkheid.55 Hieruit volgt niet alleen de rechtsverhouding tussen de hulpverlener, het ziekenhuis 

en de patiënt, maar ook welke verplichtingen uit de rechtsverhoudingen voortvloeien.56 In het algemeen 

is het de hulpverlener die de keuze maakt welk merk en type hulpmiddel gebruikt gaat worden bij de 

uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, in samenspraak met de patiënt.57 Dit 

brengt mee dat de hulpverlener verantwoordelijk is voor het volgens geldige wetgeving inzetten van een 

medisch hulpmiddel tijdens de behandeling.58 Hierbij valt te denken aan de keuze voor een medisch 

hulpmiddel met CE-markering of het op juiste wijze gebruiken (dan wel toepassen) van het medische 

hulpmiddel. 

 Indien de hulpverlener niet handelt conform de zorgvuldigheidsnorm59 en daardoor schade 

veroorzaakt, dan is sprake van een tekortkoming en ontstaat de verplichting tot schadevergoeding, tenzij 

de tekortkoming de hulpverlener niet kan worden toegerekend60. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval 

wanneer de hulpverlener geen verwijt treft. Een voorbeeld van een tekortkoming van de hulpverlener is 

de situatie waarin de hulpverlener een ontoereikende uitleg geeft over een applicatie die op zijn initiatief 

wordt ingezet tijdens de geneeskundige behandeling en die daardoor op onjuiste wijze wordt gebruikt, 

met als gevolg dat de applicatie onjuiste resultaten laat zien. Daarnaast is het ook aan de hulpverlener om 

niet klakkeloos diagnoses over te nemen die de applicatie presenteert, ook al heeft deze een CE-

markering. 

 

4.2 Medische applicaties als ongeschikte hulpzaak 

In het geval de hulpverlener niet wist en ook niet behoorde te weten dat de gebruikte applicatie 

ongeschikt was dan is aan de zijde van de hulpverlener geen sprake van schuld en kan de tekortkoming 

hem dus ook niet wegens schuld worden toegerekend.61 Dit betekent niet dat de hulpverlener dan zonder 

meer vrijuit gaat aangezien het enkele feit dat hij gebruik heeft gemaakt van een ongeschikt hulpmiddel 

hem in het Nederlandse recht wel kan worden toegerekend.62 Met andere woorden, staat de 

ongeschiktheid van de medische applicatie en het gebruik daarvan vast, dan is de aansprakelijkheid van 

de gebruiker (lees: hulpverlener) in beginsel gegeven.63 

Als een hulpverlener tijdens de behandelovereenkomst gebruik heeft gemaakt van een ongeschikte 

applicatie dan zal de schade die de patiënt daardoor lijdt door de hulpverlener moeten worden vergoed, 

tenzij dit onredelijk is.64 Voor een geslaagd beroep op deze bepaling moet allereerst sprake zijn van een 

zaak.65 Hoewel het de vraag is of medische applicaties in juridische zin als “zaak” kunnen worden 

aangemerkt, zal hier in het navolgende wel van uit worden gegaan.66 Voorts moet vast komen te staan dat 

de medische applicatie ongeschikt is. Ongeschikt wil zeggen dat de applicatie, ongeacht het bestaan van 

een (CE-)keurmerk, niet de vereiste eigenschappen bezit die nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering 

van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.67 Het hangt steeds af van de omstandigheden van het 

geval of een zaak al dan niet aan de eisen voldoet.68 De patiënt zal deze ongeschiktheid moeten aantonen. 

Als de patiënt hierin slaagt betekent dit niet dat de hulpverlener ook per definitie aansprakelijk is. De 

hulpverleners is namelijk een escape geboden. Hij kan stellen en zal bij betwisting moeten bewijzen dat 

toerekening in het gegeven geval onredelijk is.69  

Toerekening van de tekortkoming aan de hulpverlener kan bijvoorbeeld onredelijk zijn omdat de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst doorgaans wordt aangemerkt als een 

inspanningsverbintenis.70 De reden hiervoor is dat het menselijk lichaam een ongewisse factor vormt en 

nooit met zekerheid gesteld kan worden dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.71 

Toerekening kan ook onredelijk zijn omdat de hulpverlener de ongeschiktheid van de hulpzaak niet 



 5 

kende en ook niet behoorde te kennen, de ongeschiktheid buiten zijn toedoen is ontstaan of wanneer 

aansprakelijkheid van de ontwikkelaar meer voor de hand ligt.72  

 Het is (uiteindelijk) aan de rechter om te oordelen of de hulpverlener in het betreffende geval een 

beroep toekomt op één van de voornoemde uitzonderingsgronden. Dit betekent dat rekening kan worden 

gehouden met de maatschappelijke opvattingen die altijd in beweging zijn.73 Een belangrijk argument om 

een hulpverlener wél aansprakelijk te houden is diens keuzevrijheid.74 De hulpverlener die zelf de keuze 

maakt welke applicatie hij wil inzetten tijdens de behandeling zal eerder aansprakelijk zijn voor fouten 

die voortvloeien uit het gebruik, dan de hulpverlener die geen keuzevrijheid had.75 Zo zal een 

hulpverlener niet aansprakelijk zijn voor een disfunctionerende applicatie die de patiënt op eigen houtje 

gebruikt en hangt het van de omstandigheden af of de hulpverlener aansprakelijk is wanneer het gebruik 

wordt verplicht door bijvoorbeeld het ziekenhuis waar hij werkzaam is.  

 Aansprakelijkheid zal mijns inziens sneller (moeten) worden aangenomen wanneer de applicatie 

wordt ingezet op initiatief van de hulpverlener en bijvoorbeeld in het geval van meetapps verkeerde 

beelden blijkt te tonen of verkeerde signalen blijkt af te geven. Daar staat tegenover dat aansprakelijkheid 

van de hulpverlener eerder ontbreekt als het gaat om een niet te onderkennen gebrek. Het strookt niet 

met het systeem van de wet dat de aansprakelijkheid van de hulpverlener verder zou reiken dan van de 

ontwikkelaar in het geval van een onbeheersbaar risico.76 Dit kan ertoe leiden dat de innovatie op het 

terrein van medische wetenschap en het gebruik van nieuwe medische hulpmiddelen wordt geremd, wat 

onder meer met het oog op medische applicaties juist niet de bedoeling is.  

 

5. Buitencontractuele aansprakelijkheid hulpverlener 

 

In de vorige paragraaf ging ik in op de aansprakelijkheid in het geval er een geneeskundige 

behandelingsovereenkomst is gesloten. Een geneeskundige behandeling is echter niet altijd gebaseerd op 

een overeenkomst tussen de patiënt en de individuele hulpverlener. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk 

dat de overeenkomst door de patiënt is gesloten met het ziekenhuis.  

In geval een dergelijke overeenkomst tussen de hulpverlener en de patiënt ontbreekt, dan kan een 

patiënt een hulpverlener aanspreken op grond van onrechtmatige daad.77 Voor een geslaagd beroep op 

onrechtmatige daad moet sprake zijn van schuld en zal de patiënt moeten aantonen die schuld aan de 

hulpverlener kan worden toegerekend.78 Concreet betekent dit dat wanneer bijvoorbeeld onjuiste 

resultaten worden veroorzaakt vanwege het feit dat de hulpverlener variabelen zoals symptomen of 

laboratoriumwaarden niet accuraat heeft ingevoerd, aansprakelijkheid moet worden gebaseerd 

onrechtmatige daad. Indien de applicatie bij juist gebruik door de hulpverlener toch verkeerde resultaten 

laat zien en er dus geen sprake is van schuld, dan komt de zogenoemde kwalitatieve aansprakelijkheid 

van de hulpverlener mogelijk in beeld.  

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken houdt in dat de hulpverlener aansprakelijk is 

omdat hij een zaak in bezit heeft die een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert.79 Hieraan zijn 

wel specifieke voorwaarden verbonden. Zo moet het bekend zijn dat indien aan de zaak in kwestie een 

gebrek zou kleven, dit een bijzonder gevaar oplevert.80 Relevant hierbij is bekendheid onder de kring van 

personen waartoe de aansprakelijke behoort.81 Bij een beroep op de kwalitatieve aansprakelijkheid staat 

het verwachtingspatroon van de patiënt ten opzichte van de zaak centraal en niet het gedrag van de 

hulpverlener.82   

Indien de schade “gewoon” is veroorzaakt door foutief gedrag van de hulpverlener, dan moet 

aansprakelijkheid worden gebaseerd op grond van onrechtmatige daad.83 Een beroep op onrechtmatige 

daad ligt ook voor de hand wanneer het niet gaat om een bijzonder maar een algemeen gevaar.84 

Daarnaast heeft de wetgever uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat mocht sprake zijn van een gebrek 

waarvoor de ontwikkelaar op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is, de patiënt zich moet 

wenden tot de ontwikkelaar van de applicatie.  

 

6. Conclusie  
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De toenemende technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiele applicaties hebben niet alleen 

voor grote veranderingen gezorgd binnen de geneeskunde, ook de juridische wereld kan niet meer om 

deze technologie heen. Vooralsnog zijn geen gevallen bekend van patiënten die daadwerkelijk door het 

gebruik van een medische applicatie schade hebben geleden en dit aan de rechter hebben voorgelegd. 

Toch kan worden gewacht op het eerste geval. Vanwege het grote aantal betrokkenen is het van belang 

dat iedere partij zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden. Daarnaast bestaat behoefte aan 

duidelijkheid wie de patiënt kan aanspreken en op welke wettelijke grond tot vergoeding van de schade 

kan worden overgegaan bij een disfunctionerende medische applicatie. 

 Wie uiteindelijk de door de patiënt geleden schade zal moeten vergoeden, hangt af van de 

omstandigheden waaronder de medische applicatie wordt gebruikt. Hierover is het laatste woord nog 

niet gezegd. Hoewel de hulpverlener via diverse routes kan worden aangesproken, kleven hier nog vele 

haken en ogen aan. Vooralsnog lijkt de weg naar aansprakelijkheid van de ontwikkelaar voor de patiënt 

dan ook de meeste duidelijkheid en zekerheid te bieden.  
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