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De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische
hulpzaken
Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van de aansprakelijkheid
van de hulpverlener jegens de patiënt
van J.T. Hiemstra
1. Het risico dat voortvloeit uit het gebruik van een ongeschikte medische hulpzaak ligt in de
contractuele verhouding tussen de hulpverlener en de patiënt bij de hulpverlener.
2. De kwalificatie van een verbintenis als inspannings- of resultaatsverbintenis is niet relevant
in het kader van de toerekenbaarheid krachtens artikel 6:75 BW.
3. De geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft een dienstverleningskarakter.
4. Indien bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst een medische
zaak wordt gehanteerd, zal deze zaak in beginsel niet het voorwerp van de overeenkomst
zijn en zal de verbintenis van de hulpverlener niet als levering worden gekwalificeerd.
5. Krachtens het maatschappelijk profijtbeginsel dienen ontwikkelingsrisico’s door een zo
groot mogelijk deel van de maatschappij te worden gedragen.
6. Het regime van de Richtlijn Productaansprakelijkheid biedt onvoldoende bescherming aan
patiënten die schade hebben geleden door gebrekkige medische producten.
7. De keuring van medische hulpmiddelen door de notified body op grond van de regels die
voortvloeien uit de Richtlijn Medische Hulpmiddelen is een wassen neus.

