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In januari 2008 startte een werkgroep met de NHG-Standaard niet-traumatische hand- en 

polsklachten. De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. C. Peters-Veluthamaningal, huisarts 

te Scheemda; W. Willems, huisarts te Amsterdam; J.G.E. Smeets, huisarts te Maastricht; mevrouw dr. 

D.A.W.M. van der Windt, epidemioloog verbonden aan het EMGO Instituut van de Vrije Universiteit 

te Amsterdam; mevrouw dr. M.N. Spies, epidemioloog verbonden aan het EMGO Instituut van de 

Vrije Universiteit te Amsterdam; dr. S.D. Strackee, plastisch chirurg AMC te Amsterdam; K. Vos, 

huisarts te Spijkenisse en mevrouw L.A. Wind, huisarts/gezondheidswetenschapper te Utrecht. Er 

werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

Zeven huisartsen hebben in mei 2008 deelgenomen aan een focusgroep. In juni 2009 werd de 

conceptstandaard besproken in een tweede focusgroep die bijgewoond werd door twaalf huisartsen 

en huisartsenopleiders. In juni 2009 werd de ontwerpstandaard voor commentaar verstuurd naar 

vijftig aselect gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand. Er werden achttien 

commentaarformulieren retour ontvangen. 

Als referenten bij de standaard traden op: dr. N. Delvaux en dr. Michels, huisartsen namens de 

Vlaamse Vereniging voor Huisartsen Domus Medica; dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg 

Universitair Medisch Centrum Utrecht; mevrouw J. van Engeldorp Gastelaars, apotheker, namens het 

Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers; mevrouw prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, 

hoogleraar huisartsgeneeskunde, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Universitair Medisch 

Centrum St. Radboud Nijmegen; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens het College 

voor Zorgverzekeringen; dr. C.T.J. Hulshof, bedrijfsarts namens de Nederlandse Vereniging voor 

Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; mevrouw S. van Vliet en D. Soeters, huisarten namens de NHG-

Adviesraad Standaarden; dr. H.C.P.M. van Weert, huisarts, hoofdredacteur Huisarts en Wetenschap. 

Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk 

detail onderschrijft. 

In oktober 2009 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-

Autorisatiecommissie. 

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie berustten bij mevrouw L.A. Wind, 

huisarts/gezondheidswetenschapper en dr. J.J.X.R. Geraets, 

epidemioloog/gezondheidswetenschapper/fysiotherapeut en beiden wetenschappelijk medewerker 

van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. Dr. R.M.M. Geijer was betrokken 

als senior wetenschappelijk medewerker. 

 


