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Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 
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het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de 
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Postbus 882, 1180 AW Amstelveen.
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Deze richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepassing verklaard kan 
worden. Standaarden zijn dwingend en men dient er in principe niet van af te wijken. 
Van richtlijnen mag in individuele gevallen, mits beredeneerd, afgeweken worden. Ze zijn 
bedoeld om rationeel klinisch handelen te ondersteunen.
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Intentieverklaring en verantwoording

Deze richtlijn is niet gemaakt om te dienen als de standaard voor medisch 
psychiatrische zorg die in alle omstandigheden en behandelomgevingen 
van toepassing kan worden verklaard. Standaarden zijn dwingend en men 
dient er in principe niet van af te wijken. Van richtlijnen mag in indivi-
duele gevallen beredeneerd afgeweken worden. Ze zijn bedoeld om het 
rationele klinische handelen te ondersteunen. De term protocol dient in 
dezen vermeden te worden, omdat deze term, in vergelijking met de term 
richtlijn, meer van toepassing is op handelingen, dwingend is en niet altijd 
gebaseerd is op klinisch wetenschappelijk onderzoek. Doorgaans houdt dit 
ook geen appreciatie in van individuele verschillen tussen patiënten voor 
wat betreft de wenselijkheid van de mogelijke uitkomsten van klinisch 
handelen.
De hier beschreven richtlijn is een binnen de psychiatrische beroepsgroep 
overeengekomen gedragslijn voor gepaste zorg, die gebaseerd is op actueel 
klinisch wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid 
van beschikbare alternatieven, rekening houdend met de situatie van de 
patiënt. Zich houden aan richtlijnen is geen garantie voor een succesvolle 
behandeling, noch omvatten de richtlijnen alle werkzame behandelingen 
of sluiten ze andere succesvol gebleken behandelingen uit. Een behande-
lingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de behandelend psychiater in 
samenspraak met de patiënt, uitgaande van de klinische informatie gege-
ven door de patiënt, de beschikbare diagnostische mogelijkheden en be-
handelmogelijkheden. Deze richtlijn is ontwikkeld door klinisch werkzame 
psychiaters en anderen, deskundig in het betreffende onderwerp.


