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In maart 2012 startte een werkgroep met de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen. De 

werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. J. van Lieshout, huisarts te Arnhem en als onderzoeker 

verbonden aan het Scientific Institute for Quality of Healthcare, Universitair Medisch Centrum 

Nijmegen; dr. B. Felix-Schollaart, huisarts te Vught, tevens lid van de klankbordgroep NIV-richtlijn 

Schildklierfunctiestoornis; E.J.M. Bolsius, huisarts te Den Haag en A.M. Boer, huisarts te Krimpen aan 

den IJssel. Er werd geen belangenverstrengeling gemeld. De begeleiding van de werkgroep en de 

eindredactie berustte bij M. Sijbom, huisarts en wetenschappelijk medewerker. Dr. M. Bouma, 

huisarts en M.M. Verduijn, apotheker, waren betrokken als senior wetenschappelijk medewerker, 

allen van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. L. Koch, huisarts, was 

betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie van het NHG. 

De patiëntenvereniging Schildklier Organisatie Nederland was betrokken bij de herziening. 

Op 10 december 2012 werd de conceptstandaard besproken in een focusgroep bijgewoond door 9 

huisartsen. In november 2012 werd de ontwerpstandaard voor commentaar verstuurd naar 50 

aselect gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand. Er werden 17 commentaarformulieren retour 

ontvangen. Tevens werd de ontwerpstandaard voor commentaar aan een aantal referenten 

gestuurd. Er werd commentaar ontvangen van prof.dr. A. Hermus, internist-endocrinoloog namens 

de NIV; prof.dr. E. Fliers, internist-endocrinoloog; prof.dr. A. van der Lugt, radioloog namens de 

NVVR; dr. M.A.M. Frasa, klinisch chemicus namens de NVKC; H.F. Boleij namens de Schildklier 

Organisatie Nederland; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur Huisarts & Wetenschap; J. 

Oltvoort namens Nefarma; E.M. de Vogel, W.J.M. Kwee-Zuiderwijk, dr. T. Schalekamp en D. Dost, 

allen apotheker namens het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog 

namens de NVOG en M. Avonts, huisarts namens de Domus Medica België, de Vlaamse vereniging 

van huisartsen. 

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

detail onderschrijft. S. van Vliet en M. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad 

Standaarden (NAS) beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de door de NAS gestelde 

vragen. 

 


