
 

VOORWAARDEN 

Nationale classificatie voor contra-indicaties/voorzorgen 

 

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het gebruik van de lijst ‘Nationale classificatie 

voor contra-indicaties/voorzorgen’ (hierna: “Contra-Indicatielijst”). De Contra-

Indicatielijst wordt aangeboden door de Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg, 

gevestigd en kantoorhoudend te (2491 AC ) ’s-Gravenhage aan Oude Middenweg 55, 

(hierna: “Nictiz”).  

 

De werkgroep Contra-Indicaties (hierna: “Werkgroep CI”) is de houder van de  Contra-

Indicatielijst. De werkgroep bestaat uit personen die zijn aangewezen door de 

aangesloten organisaties: 

 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); 

 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP);  

 Stichting Health Base (SHB);  

 Federatie Medisch Specialisten (FMS);   

 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA); 

 Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nictiz). 

De Contra-Indicatielijst betreft een verzameling van Contra-Indicatie gegevens en kan 

gebruikt worden in informatiesystemen van de zorgaanbieders. 

 

Door gebruik te maken van Contra-Indicatielijst en deze te downloaden van de website 

van Nictiz, komt er een overeenkomst tussen u (de Gebruiker) en Nictiz tot stand. Op 

deze overeenkomst zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing:  

 

Artikel 1 Verlening van licentie van Contra-Indicatielijst 

1.1 Nictiz verleent Gebruiker namens de organisaties die zijn vertegenwoordigd in de 

Werkgroep CI een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik 

van de Contra-Indicatielijst binnen Nederland, welke licentie door Gebruiker wordt 

aanvaard. 

1.2 Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Contra-Indicatielijst te gebruiken ten 

behoeve van zijn producten en dienstverlening voor de bij hem aangesloten 

zorgaanbieders.  

 

Artikel 2 Inhoud van de Contra-Indicatielijst 

2.1 De inhoud van de Contra-Indicatielijst is met de grootst mogelijk zorg door de 

Werkgroep CI samengesteld, met uitsluiting van enige vorm van 

aansprakelijkheid.  

2.2 Nictiz draagt voor de (medische) inhoud van de Contra-Indicatielijst geen enkele 

verantwoordelijkheid. Zij biedt de Contra-Indicatielijst aan met uitsluiting van 

eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of toezeggingen. Met name 

garandeert Nictiz niet dat de Contra-Indicatielijst volledig, actueel, en juist is.  

2.3 Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard 

dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 

de Contra-Indicatielijst door Gebruiker en/of de bij hem aangesloten 

zorgaanbieders.  



2.4 Nictiz wijst Gebruiker er uitdrukkelijk op dat de Contra-Indicatielijst, en de 

eventuele implementatie daarvan in de software, altijd door de zorgaanbieder 

en/of  de Gebruiker gecontroleerd dient te worden. 

 

Artikel 3 Verplichtingen Gebruiker 

3.1 Gebruiker zal de Contra-Indicatielijst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden 

omschreven in artikel 1.2. Gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen in de 

Contra-Indicatielijst en zal alle adequate voorzieningen van technische en 

organisatorische aard treffen ter beveiliging van de Contra-Indicatielijst tegen 

onbevoegde gebruik waaronder onbevoegde wijzigingen door derden. 

3.2 Indien Gebruiker ontdekt dat er fouten of omissies in de Contra-Indicatielijst 

zitten of indien hij nieuwe Contra-Indicaties ontdekt dient hij dat bij Nictiz en de 

Werkgroep CI te melden.  

3.3 Gebruiker draagt er zorg voor dat zorgaanbieders te allen tijde met de meest 

recente versie van de Contra-Indicatielijst werken. Gebruiker zal de website van 

Nictiz regelmatig controleren op nieuwe versies van de Contra-Indicatielijst. 

 

 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten 

4.1 De organisaties die zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep CI zijn 

gemeenschappelijk drager van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder 

mede doch niet uitsluitend auteursrechten en databankrechten, met betrekking 

tot de Contra-Indicatielijst. Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst strekt tot 

gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan 

Gebruiker. Gebruiker verkrijgt geen verdere rechten dan uitdrukkelijk in deze 

Overeenkomst aan haar worden toegekend. 

4.2 Het is Gebruiker niet toegestaan enige in of op de Contra-Indicatielijst 

voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 4.1 of 

aanduidingen van merken of handelsnamen van de Werkgroep CI, Nictiz en/of 

haar licentiegevers of disclaimers te wijzigen of te verwijderen. 

 

Artikel 5 Slotbepalingen 

5.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door het 

gebruik van de Contra-Indicatielijst te staken. Nictiz is te allen tijde gerechtigd de 

overeenkomst schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. 

5.2 Nictiz behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande 

aankondiging te wijzigen. De wijzigingen worden op de Website bekend gemaakt. 

5.3 Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden ook geheel 

of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van het 

resterende deel van deze Overeenkomst respectievelijk die bepaling. Partijen 

verplichten zich de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling 

die de strekking van onverbindende bepaling zoveel mogelijk benadert. 

5.4 Op deze Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands 

recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op 

deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s 

Gravenhage. 

 


