
Gebruikersvoorwaarden Richtlijnendatabase 
 
Op de Richtlijnendatabase publiceert de Federatie Medisch Specialisten (“Federatie”) medische 
richtlijnen voor de tweede lijn. De Richtlijnendatabase is een product en eigendom van de Federatie. 
Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten B.V. 
(“Kennisinstituut”), een dochteronderneming van de Federatie. 
 
Houderschap richtlijn 
De houder(s) van de richtlijn moet(en) kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de 
vereiste deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder(s) wordt verstaan de vereniging(en) van 
beroepsbeoefenaren / wetenschappelijke verenigingen die de richtlijn autorise(e)r(t)en. De 
Richtlijnendatabase draagt zorg voor de ontsluiting van de richtlijn. 
 
Aansprakelijkheid 
De Federatie en de houder(s) sluiten iedere aansprakelijkheid voor de opmaak en de inhoud van de 
richtlijnen alsmede voor de gevolgen die de toepassing van de richtlijnen in de patiëntenzorg mocht 
hebben uit. De Richtlijnendatabase staat open voor attendering op (vermeende) fouten c.q. 
onjuistheden in de opmaak of inhoud van de richtlijnen. Daartoe kan contact worden opgenomen  
middels e-mail: info@richtlijnendatabase.nl 
   
Intellectuele eigendomsrechten 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de richtlijnen, alsmede afgeleide producten 
daarvan, berusten bij de houder(s) van de richtlijn. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan 
de inhoud van een richtlijn op enigerlei wijze (gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of openbaar te 
maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Kennisinstituut én de houder(s) 
van de richtlijn. U kunt een verzoek voor toestemming richten aan het Kennisinstituut, Postbus 
19079, 3501 DB Utrecht. Het Kennisinstituut behandelt dit verzoek samen met de relevante 
houder(s) van de richtlijn. 
 
Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar www.richtlijnendatabase.nl 
of naar richtlijnen op deze website. Tevens mag de informatie worden afgedrukt en/of gedownload 
voor persoonlijk gebruik. 
  
Externe links 
De website www.richtlijnendatabase.nl bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan 
de richtlijnendatabase worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De 
Richtlijnendatabase heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. 
  
Bescherming persoonsgegevens 
Zie voor de wijze waarop de Federatie uw gegevens verwerkt de privacyverklaring van de Federatie. 
 
 
 


