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In oktober 2010 begon een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Het soa-consult. 

Deze werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. De werkgroep bestond uit de volgende leden: 

prof.dr. J.E.A.M. van Bergen, huisarts te Amsterdam en bijzonder hoogleraar soa en hiv in de eerste 

lijn aan de afdeling Huisartsgeneeskunde AMC-UVA, tevens werkzaam bij Soa AIDS Nederland; dr. 

A.J.P. Boeke, huisarts te Amsterdam; dr. J.H. Dekker, huisarts te Groningen en hoofddocent afdeling 

Huisartsgeneeskunde UMCG; E.H.A. Kronenberg, huisarts te Eindhoven; R. van der Spruit, huisarts te 

Leiden. 

E. Verlee begeleidde de werkgroep tot augustus 2013 en deed de redactie. Zij is huisarts en 

wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Dr. M. Bouma 

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

wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie. M.A. Kijser was betrokken als medewerker van de 

afdeling Implementatie. 

In januari 2013 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-

ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden twintig commentaarformulieren retour 

ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten dr. E. van 

Leeuwen en dr. P. Koeck, beiden huisarts namens Domus Medica België; prof.dr. A.L.M. Lagro-

Janssen, hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, verbonden aan het UMC St. 

Radboud te Nijmegen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen; 

C.J.G. Kampman, arts Infectieziektenbestrijding KNMG, werkzaam bij de GGD Twente; prof.dr. M. 

van Doornum, arts-microbioloog, verbonden aan het Erasmus MC, namens de NVDV; C. Rümke, 

stafmedewerker namens HIV Vereniging Nederland; prof.dr. H.J.C. de Vries, dermatoloog-

venereoloog, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum, afdeling dermatologie, tevens SOA 

polikliniek, cluster infectieziekten bij de GGD Amsterdam, afvaardiging namens NVDV domeingroep 

huidinfectieziekten NVDV domeingroep SOA; dr. J. Oltvoort, senior beleidsadviseur werkzaam bij 

Nefarma; dr. E. van Leeuwen, gynaecoloog verbonden aan het AMC te Amsterdam; J.F.L. Weel, 

namens de NVMM, als arts-microbioloog werkzaam bij Izore, Centrum voor 

Infectieziektendiagnostiek te Friesland; dr. J. Spaargaren, namens de NVMM; P. Leusink, namens de 

Huisarts Advies Groep Seksuele Gezondheid (SeksHAG), huisarts en seksuoloog NVVS, werkzaam bij 

het Groene Hart Ziekenhuis Gouda; dr. W.I. van der Meijden, dermatoloog-venereoloog bij het 

Havenziekenhuis te Rotterdam; M.L.H.A. van Oppenraay, apotheker en redacteur 

Farmacotherapeutisch Kompas namens het CVZ te Diemen; dr. M.T.W.T. Lock, uroloog namens de 

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU); dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van 

Huisarts en Wetenschap; R. Soetekouw, als internist werkzaam bij het Kennemer Gasthuis te 

Haarlem, namens de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB); prof.dr. J. Prins, 

hoogleraar Infectieziekten, verbonden aan het AMC te Amsterdam; R.M. Dull, apotheker, P.N.J. 

Langendijk, ziekenhuisapotheker, A.R. Dreijer, apotheker, D. Dost, apotheker en K. de Leest, allen 

namens de KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. H. G|$$|Adotz, voorzitter werkgroep voor 

artsen werkzaam in de GGD-soa-bestrijding bij de GGD te Rotterdam. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 

ieder detail onderschrijft. R.J. Hinloopen en dr. R. Starmans hebben namens de NAS tijdens de 

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



herzieningsvoorstel. In mei 2013 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de 

NHG-Autorisatiecommissie. 

Belangenverklaring: Prof.dr. J.E.A.M. van Bergen bekleedt een leerstoel ingesteld vanwege de 

Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland. Door de overige leden werd geen belangenverstrengeling 

gemeld. 

 


