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Bij de herziening van deze standaard werd een afwijkende procedure gevolgd. De NHG-Standaard 

Decubitus uit 1999 is primair door het NHG-Bureau herschreven op basis van de Landelijke 

multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Omdat onderbouwing van een deel 

van de therapeutische aanbevelingen in de multidisciplinaire richtlijn vragen openliet, is in tweede 

instantie een search verricht naar literatuur over de effectiviteit van verbandmiddelen en andere 

lokaal te gebruiken middelen. Dit leverde nog enkele nieuwere overzichtsartikelen en 

gerandomiseerde gecontroleerde trials op. 

Nadat de ontwerpstandaard gereed was, werd voor het overige de normale procedure gevolgd. De 

standaard werd in mei 2014 besproken in een focusgroep met zeven huisartsen, waarbij werd gelet 

op knelpunten in de praktijk, hetgeen nog tot een aantal wijzigingen leidde. Gelijktijdig werd de tekst 

voorgelegd aan diverse referenten, te weten: dr. H.J.M.G. Nelissen-Vrancken, apotheker bij het 

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); dr. E. van Leeuwen, huisarts namens Domus 

Medica te België (de Vlaamse huisartsenvereniging); dr. H.E.W. de Laat, verpleegkundig specialist 

werkzaam bij plastische chirurgie Radboudumc te Nijmegen; M.L.H.A. van Oppenraay, apotheker en 

redacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas namens Zorginstituut Nederland; J.J. Oltvoort, 

senior beleidsmedewerker gezondheidseconomie, namens Nefarma; E.P. Poot, 

gezondheidswetenschapper en werkzaam bij de Werkgroep Infectie Preventie van het Leids 

Universitair Medisch Centrum; dr. D. Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, dr. J.A.H. 

Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap, prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, 

huisarts en emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc te 

Nijmegen; A.A.L.M. Rondas, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Noord en Midden Limburg; 

dr. R.H. Houwing, dermatoloog/SCEN-arts, werkzaam bij het Deventer Ziekenhuis. G.M.H. Kramer en 

M.H. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de 

commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 

herzieningsvoorstel. M.M. Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk medewerker 

Farmocotherapie bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, beoordeelde de in deze 

richtlijn vermelde farmacotherapie. Naar aanleiding van hun commentaren werd de tekst nog op 

diverse punten enigszins aangepast. Vermelding als referent wil overigens niet zeggen dat deze de 

tekst op elk detail onderschrijft. 

In december 2014 werd de standaard voorgelegd aan de NHG-Autorisatiecommissie van het NHG die 

op enkele onderdelen nog nadere verheldering wenselijk achtte. Na het aanbrengen daarvan werd 

de standaard in januari 2015 geautoriseerd. De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de 

onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze standaard. De procedures voor de 

ontwikkeling van de NHG-Standaarden zijn ook in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 
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