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Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard Obstipatie 

startte in januari 2009 een werkgroep die een conceptversie maakte. De werkgroep bestond 

uit de volgende leden: J.M. Diemel, huisarts te Arnhem; A.J.P.M. van den Hurk, huisarts te 

Brielle, dr. J.W.M. Muris, huisarts en universitair hoofddocent Universiteit Maastricht, M.A.M. 

Pijpers, aiotho, Erasmus MC Rotterdam, A.A.A. Verheij, huisarts te Spijkenisse. Er werd 

geen belangenverstrengeling gemeld. De begeleiding van de werkgroep en de redactie 

berustten bij M.J. Kurver, huisarts te Utrecht en wetenschappelijk medewerker van de 

afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het Nederlands Huisartsen Genootschap. 

F.S. Boukes was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling. 

M.M. Verduijn was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie. E. 

Oosterberg was betrokken als wetenschappelijk medewerker Implementatie. 

In februari 2010 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het 

NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Negentien commentaarformulieren werden 

retour ontvangen. 

In maart 2010 werd de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep met elf huisartsen. 

Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten prof.dr. A.J.P.M. 

Smout, gastro-enteroloog, dr. M.A. Benninga, kindergastro-enteroloog, dr. H. Cloetens 

namens de Domus Medica vzw België, P. Leusink, huisarts en seksuoloog, prof.dr. A.L.M. 

Lagro-Jansen, hoogleraar Vrouwenstudies en medische wetenschappen en huisarts, dr. 

M.E. Numans, huisarts, prof.dr. N. de Wit, huisarts, prof.dr. M.Y. Berger, huisarts en 

hoogleraar Huisartsgeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen, prof.dr. J.M.A. 

Sitsen, arts-klinisch farmacoloog en hoofdredacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas, 

en A.J.G. Jordens, apotheker, dr. E.J. Vollaard, ziekenhuisapotheker, dr. T. Schalekamp, 

apotheker, J.J. Luinenburg, apotheker en K. Becker, apotheker, allen namens het KNMP. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard 

inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. 

D. Soeters, huisarts, en dr. R. Starmans, huisarts, hebben namens de NAS tijdens de 

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

basisplan. In mei 2010 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de 

NHG-Autorisatiecommissie. Op de NHG-website (www.nhg.org) zijn de procedures voor de 

ontwikkeling van de NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek. 
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