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In april 2013 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Acute diarree. De
werkgroep bestond uit de volgende leden: Ph.C. Brühl, huisarts te Amsterdam; W.H. Lemmen,
huisarts te Utrecht; M.L. Bos, huisarts te Weesp/Urk; M.A.M. Pijpers, huisarts te Oosterhout; dr. J.N.
Belo, huisarts te Katwijk; M. van den Donk, epidemioloog. De begeleiding van de werkgroep en de
redactie van de tekst van de standaard was in handen van M.C.M. Loogman, huisarts en
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG.
Dr. M. Bouma was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker, M.M. Verduijn als senior
wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, beiden bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en
Wetenschap, en dr. J.S. Burgers als hoofd van deze afdeling. L. Koch was betrokken als medewerker
van de afdeling Implementatie. Door geen van de leden van de werkgroep werd
belangenverstrengeling gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de
standaard op www.nhg.org.
Dr. J.F.L. Weel, arts-microbioloog, was meelezend werkgroeplid namens de Nederlandse Vereniging
voor Medische Microbiologie (NVMM). Dr. T.G. Mank, medisch parasitoloog, was meelezend
werkgroeplid namens de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP).
In januari 2014 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHGledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden vijftien commentaarformulieren retour
ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten dr. P. Koeck,
huisarts namens Domus Medica te België (de Vlaamse vereniging van huisartsen); dr. M. Nelissen,
senior apotheker namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); M. Favié,
voorzitter namens de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin); dr. K. de
Leest, dr. T. Schalekamp, J.J. Luinenburg, K. Hagendoorn-Becker en F.I. Harkes-Idzinga, allen
apotheker namens het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; M.L.H.A. van Oppenraay en M.
Boomkamp, beiden adviseur-redacteuren van het Farmacotherapeutisch Kompas, namens het
College van Zorgverzekeringen (CvZ); J.G.W. Lensink, directeur Zorg namens Zorgverzekeraars
Nederland (ZN); dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts & Wetenschap; dr. D. Bijl,
arts-epidemioloog en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin; A.J.M.M. Oomen,
beleidsmedewerker/sociaal verpleegkundige namens de Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding
(LCI) van het RIVM; dr. J.J. Uil, mdl-arts namens de Nederlandse Vereniging van Maag-DarmLeverartsen (NVMDL); K. Dermout en A. Arends, beiden klinisch geriater namens de Nederlandse
Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG); dr. M.F. Schreuder, kinderarts/kindernefroloog, E.M.
Dorresteijn, kindernefroloog en dr. J.J. Schweizer, kinderarts maag-darm-leverziekten namens de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); de Commissie Richtlijnen van de
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV); dr. M. Kruyswijk, huisarts; dr. B.D.L. Broekhuizen, huisarts
en onderzoeker UMCU; A.B.M. Geers, internist; prof.dr. J.M. Prins, internist-infectioloog; dr. J.A.J.M.
Taminiau, kinderarts.
Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op
ieder detail onderschrijft.
W. Willems en I. van der Sar hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het
herzieningsplan. Op 16 april 2014 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de

NHG-Autorisatiecommissie (AC). De procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden zijn
in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org).

