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In januari 2010 startte een werkgroep van huisartsen met de ontwikkeling van de NHG-

Standaard Lichen sclerosus, gelijktijdig met de ontwikkeling van de gelijknamige 

Multidisciplinaire richtlijn. De werkgroep bestond uit de volgende leden: A.G. Glansdorp, 

huisarts en kaderarts urogynaecologie; R. van Kimmenade, huisarts; E.K.G. Lemaire, 

huisarts en C.W. Vliet Vlieland, huisarts en seksuoloog. De begeleiding van de werkgroep en 

de eindredactie berustten bij M.C.M. Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker 

van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. Dr. W. Opstelten, 

huisarts, was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling. M.M. 

Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie van het NHG, 

beoordeelde de medicamenteuze adviezen. L. de Vries, huisarts en wetenschappelijk 

medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG, begeleidde 

de werkgroep die verantwoordelijk was voor de aandachtspunten voor samenwerking. Deze 

werkgroep bestond uit C. Bik, arts en werkzaam bij de afdeling Richtlijnondersteuning van de 

NVDV; A.G. Glansdorp, huisarts en kaderarts urogynaecologie; W.A. ter Harmsel, 

gynaecoloog; C.L.M. van Hees en dr. W.I. van der Meijden, beiden dermatoloog en M. 

Peerden, huisarts en kaderarts urogynaecologie. J.A.M. van Balen, huisarts, was betrokken 

als senior wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 

Wetenschap van het NHG. Geen van de werkgroepleden heeft belangenverstrengeling 

gemeld. In november 2011 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar 50 willekeurig 

uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden 14 

commentaarformulieren retour ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een 

aantal referenten, te weten D. Bochove-Overgaauw en prof.dr. E.J.H. Meuleman, urologen; 

prof.dr. J.R.B.J. Brouwers en M.L. van Oppenraay, respectievelijk hoofdredacteur en 

eindredacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en 

hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap; M.J. van Gestel, namens de Stichting Lichen 

Sclerosus; C.L.M. van Hees en dr. W.I. van der Meijden, beiden dermatoloog; dr. W.A. ter 

Harmsel, gynaecoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 

Venereologie; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies aan de 

Radboud Universiteit; K. de Leest, P.N.J. Langendijk, A.P. Rademaker en D. Dost, allen 

apotheker, namens de werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie van het 

KNMP; P.M. Leusink, huisarts en seksuoloog; prof.dr. B.W. Mol, hoogleraar Gynaecologie en 

Obstetrie, namens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; dr. H. 

Philips, huisarts, namens de Domus Medica (België) en dr. E. de Vries, kinderarts. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard 

inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. H. Eekhof en R.J. Hinloopen, beiden huisarts, 

hebben namens de NAS tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard 

antwoord geeft op de vragen uit het basisplan. In april 2012 werd de standaard 

becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-Autorisatiecommissie.  

 


