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Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase – versie april 2021 
 
1. Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van de Informatiestandaard Zorgpad 
Stervensfase. 
 
1.2 Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid daarvan. 
 
2. Begrippen 
 
- Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 
die toegang heeft verkregen tot en gebruikmaakt van het Zorgpad Stervensfase. 
- Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die 
het Zorgpad Stervensfase digitaal inbouwt en/of implementeert in elektronische patiëntendossiers (EPD’s) en/of 
elektronische cliëntendossiers (ECD’s) ten behoeve van gebruik door Eindgebruikers. 
- Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase: de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de 
Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase. 
- Gebruiksvoorwaarden Zorgpad Stervensfase: de gebruiksvoorwaarden (Gebruiker) met betrekking tot het Zorgpad 
Stervensfase. 
- IKNL: Stichting Integraal Kankercentrum Nederland, KvK: 30284694, adres: Godebaldkwartier 419 (3511 DT) 
Utrecht, tel.nr. 088 234 60 00, e-mail: zorgpadstervensfase@iknl.nl. 
- Informatiestandaard: de door IKNL ontwikkelde informatiestandaard Zorgpad Stervensfase teneinde Gebruikers in 
staat te stellen het Zorgpad Stervensfase (Eindgebruiker): technisch te implementeren in EPD’s en/of ECD’s binnen 
de zorgorganisatie.  
- Licentie: het gebruiksrecht dat IKNL aan Gebruiker verleent indien Gebruiker akkoord gaat met deze 
Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase.  
- Zorgpad Stervensfase: het door Erasmus MC Rotterdam ontwikkelde kwaliteitsinstrument en alle in het kader van 
het Zorgpad Stervensfase ontwikkelde folders, handreikingen, hulpgidsen, formulieren, publicaties, modules en 
onderwijsmaterialen. 
 
3. Inhoud Informatiestandaard  
 
3.1 De Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase is ontwikkeld door IKNL om Gebruikers in staat te stellen het 
Zorgpad Stervensfase digitaal te implementeren in EPD’s en/of ECD’s binnen zorgorganisaties. Het Zorgpad 
Stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te structureren en daarmee tot een betere kwaliteit van 
zorg te komen. Daarnaast draagt het Zorgpad Stervensfase bij aan zorgvuldige afstemming op de waarden, wensen 
en behoeften van de patiënt en hun naasten. Alle aspecten van de multidisciplinaire zorg in de laatste dagen van het 
leven zijn in het Zorgpad Stervensfase aan de hand van aandachtspunten en zorgdoelen beschreven. Het Zorgpad 
Stervensfase is een (integraal) onderdeel van het zorgdossier. Daarbij is het een kwaliteits- en evaluatie-instrument 
in één.   
 
3.2 Het Zorgpad Stervensfase is primair bedoeld om de kwaliteit van de zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het 
besteedt op een gestructureerde manier aandacht aan de symptoomcontrole en bevordert de samenwerking tussen 
zorgverleners, de communicatie met de patiënt en naasten en een eenduidige (dossier)rapportage. Bovendien 
stimuleert het gebruik van het Zorgpad Stervensfase de evaluatie van de verleende zorg. De Informatiestandaard is 
beschikbaar op https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--ster.  
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4. Gebruik 
 
4.1 Na instemming door Gebruiker met deze Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase 
verstrekt IKNL aan Gebruiker gratis een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief, beperkt en niet-
sublicentieerbaar recht ("Licentie") op het gebruik van de Informatiestandaard. 
  
4.2 Instemming geschiedt via het aanklikken door Gebruiker van de digitale button ‘Akkoord’. 
 
4.3 Gebruiker verklaart en draagt ervoor zorg dat de Eindgebruiker(s) akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden 
Zorgpad Stervensfase (Eindgebruiker) (aangehecht als Bijlage 1), bijvoorbeeld door de Gebruiksvoorwaarden 
Zorgpad Stervensfase (Eindgebruiker) te implementeren binnen het EPD en/of ECD en daaraan een digitale button 
‘akkoord’ te verbinden. 
 
4.4 Het is toegestaan de Informatiestandaard te gebruiken om het Zorgpad Stervensfase in te bouwen als module in 
EPD’s en/of ECD’s. Het is niet toegestaan de Informatiestandaard te gebruiken om een standalone applicatie van te 
vervaardigen en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 
4.5 De formulering van de doelen en antwoordmogelijkheden van het Zorgpad (de basisset) dient integraal te worden 
overgenomen vanuit de Informatiestandaard om de methodologie en de wetenschappelijke basis te beschermen; er 
mag niet van worden afgeweken.  
 
4.6 Bij implementatie van de Informatiestandaard is Gebruiker verantwoordelijk voor het adequaat testen ter controle 
op fouten, voordat het wordt aangeboden aan Eindgebruiker.  
 
4.7 In geval van (verbeter)suggesties en/of opmerkingen met betrekking tot de Informatiestandaard kan contact 
worden opgenomen met IKNL via zorgpadstervensfase@iknl.nl. 
 
4.8 IKNL heeft te allen tijde het recht om de Informatiestandaard aan te passen en/of gegevens te wijzigen of 
verwijderen.  
 
4.9 Het Zorgpad Stervensfase kan te allen tijde worden geüpdatet. Een nieuwe versie van de Informatiestandaard 
Zorgpad Stervensfase zal worden gepubliceerd op Art-Decor.1 De aankondiging van een nieuwe versie wordt gedeeld 
op Art-Decor samen met de release notes betreffende de doorgevoerde wijzigingen. De Gebruiker is ervoor 
verantwoordelijk zich aan te melden op Art-Decor om updates te ontvangen van nieuwe versies/releases van de 
Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase. De Gebruiker zal dan per mailing worden geïnformeerd over de publicatie 
van een nieuwe versie. De Gebruiker is ervoor verantwoordelijk en garandeert een nieuwe versie uiterlijk eén (1) jaar 
na de releasedatum van de betreffende versie te hebben geïmplementeerd in het EPD/ECD.  
 
5. Aansprakelijkheid 
 
5.1 Het gebruik van de Informatiestandaard geschiedt volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de 
Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het op correcte wijze digitaal implementeren van de 
Informatiestandaard. 
 
5.2 De Informatiestandaard is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door IKNL ontwikkeld. Aan de 
Informatiestandaard kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, hetgeen mede inhoudt dat iedere 
aansprakelijkheid van IKNL is uitgesloten voor (indirecte) schade en/of kosten die op enige wijze voortvloeien uit of 
verband houden met het gebruik of het functioneren van de Informatiestandaard, onjuistheden in de inhoud van de 
Informatiestandaard en/of in de implementatie daarvan.   
 
6. Intellectuele eigendom 
 

 
1 https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--ster 
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6.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase berusten bij IKNL. De 
intellectuele eigendomsrechten op het Zorgpad Stervensfase berusten bij Erasmus MC. De intellectuele 
eigendomsrechten op de implementatietools (de in het kader van het Zorgpad Stervensfase ontwikkelde folders, 
handreikingen, hulpgidsen, formulieren, publicaties, modules en onderwijsmaterialen) berusten bij IKNL. Niets in deze 
Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van 
een zodanig recht aan Gebruiker. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op 
deze rechten onthouden. 
 
6.2. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Informatiestandaard (gedeeltelijk) te wijzigen zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van IKNL. U kunt een verzoek tot toestemming richten aan IKNL, Postbus 
19079, 3501 DB Utrecht of per e-mail: zorgpadstervensfase@iknl.nl.  
 
6.3 Gebruiker zal niet op enige wijze de naam en/of het logo van IKNL en het Zorgpad Stervensfase (doen) gebruiken 
zonder voorafgaande toestemming van IKNL. Bij gebruik en/of publicatie van het Zorgpad Stervensfase is Gebruiker 
verplicht het logo van het Zorgpad Stervensfase weer te geven. 
 
7. Toepasselijk recht en wijzigingen 
 
7.1 IKNL is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase te wijzigen en/of aan 
te vullen. 
 
7.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden Informatiestandaard Zorgpad Stervensfase is Nederlands recht van toepassing. 
 
7.3 Geschillen omtrent het gebruik van de Informatiestandaard kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde 
Rechter te Midden-Nederland. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
                      Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderdeel  
                      van het Zorgpad Stervensfase 
 

 
          
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
 


