Akkoord geven verklaring richtlijnen
De richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde worden opgesteld
dóór en vóór dierenartsen. De richtlijnen geven de professionele standaard aan voor alle
dierenartsen bij het maken van bepaalde veterinaire beleidskeuzes en -beslissingen. De richtlijnen
zijn opgesteld op basis van evidence based inzichten en zij vertalen het best beschikbare bewijs naar
de praktijk. De richtlijnen geven hiermee feitelijk invulling aan de open norm van het zorgvuldig
uitoefenen van de diergeneeskunde zoals die beschreven staat in de Wet op de Uitoefening van de
Diergeneeskunde/Wet Dieren.
Richtlijnen worden opgesteld door een daartoe geïnstalleerde multidisciplinaire werkgroep in
opdracht van het bestuur van de KNMvD. Een wetenschappelijke commissie autoriseert namens het
bestuur van de KNMvD iedere richtlijn. Vanaf dat moment vertegenwoordigt de richtlijn de geldende
professionele standaard. Wanneer een richtlijn vervolgens is vastgesteld door het KNMvD-bestuur,
zal zij als inhoudelijk toetsingskader worden gebruikt door toezichthoudende instanties. Een richtlijn
is geen wettelijk voorschrift. Afwijken mag, er moet dan wel goed beargumenteerd en vastgelegd
worden waarom is afgeweken.
Richtlijnen beschrijven aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in
een individueel geval niet van toepassing zijn. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen
in de praktijk is derhalve de verantwoordelijkheid van de behandelend dierenarts. Er kunnen zich
feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de
patiënt/koppel van de richtlijn wordt afgeweken. Aanbevelingen en evidentie in de richtlijnen dienen
oordeelkundig gevolgd te worden. Individuele veterinaire expertise blijft nodig om af te wegen of
wetenschappelijk bewijs en daarvan afgeleide richtlijnen toepasbaar zijn in iedere situatie. Richtlijnen
zijn immers altijd gericht op de gemiddelde patiënt(-populatie) en/of eigenaar.
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid
voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de geboden informatie in haar
richtlijnen. Zij stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak
of inhoud van de richtlijnen. Hiervoor is het e-mailadres richtlijnen@knmvd.nl beschikbaar.

Door het akkoord geven van dit formulier verklaar ik op de hoogte te zijn van de KNMvD-richtlijnen
voor veterinair handelen en de status van deze richtlijnen. Ik verklaar me op de hoogte te stellen van
bestaande geautoriseerde richtlijnen en te werken volgens de richtlijnen. Indien ik me in een
specifieke situatie door omstandigheden niet kan committeren aan deze richtlijnen zal ik de
onderbouwing daarvoor vastleggen in de betreffende patiënten- en/of bedrijfsdossiers.

