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

slaapmiddelen startte in december 2012 een werkgroep met het maken van een conceptversie. De 

werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. W. Gorgels, huisarts te Nijmegen en als docent 

verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen; dr. A. 

Knuistingh Neven, destijds huisarts te Krimpen aan de Lek en senior onderzoeker op de afdeling 

Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC te Leiden; dr. P.L.B.J. Lucassen, huisarts te 

Bakel en als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het 

Radboudumc te Nijmegen; dr. A. Smelt, huisarts te Leiden en als docent verbonden aan de afdeling 

Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC te Leiden. Z. Damen-van Beek, huisarts en 

wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, begeleidde de 

werkgroep en deed de redactie. Dr. M. Bouma, huisarts, was betrokken als senior wetenschappelijk 

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

wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie. M. van Venrooij, huisarts, was betrokken als 

wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. Door geen van de leden van de 

werkgroep werd belangenverstrengeling gemeld. In oktober 2013 werd de ontwerpstandaard voor 

commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er 

werden elf commentaarformulieren retour ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van 

een aantal referenten, te weten prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar 

vrouwenstudies medische wetenschappen, Radboudumc te Nijmegen; K. Schutte, apotheker en 

adviseur Geneesmiddelenzorg, namens het College voor zorgverzekeringen (CVZ); dr. J.A.H. Eekhof, 

huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap; dr. D. Bijl, hoofdredacteur van 

het Geneesmiddelenbulletin; dr. J. Oltvoort, senior beleidsadviseur gezondheidseconomie, namens 

Nefarma; J.G.W. Lensink, directeur Zorg, namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN); M. Favié, 

namens de Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederlands (Bogin); M. Nelissen 

namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); J. Michels, huisarts, namens de 

Domus Medica in België; dr. G.J. Lammers en dr. R.M. Rijsman, namens de Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie (NVvN); dr. N. de Vries en dr. T. Tan, namens de Nederlandse Vereniging voor Keel-

Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied; R. Aleva, longarts en voorzitter van de 

Werkgroep ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (WAS), J. Asin, longarts en secretaris van de 

WAS, beiden namens de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

(NVALT); W.P. Soeteman, sectie Ouderenpsychologen, namens het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP); P.H.J.M. van Mechelen, voorzitter, namens de ApneuVereniging; P. Reijngoud, 

voorzitter, namens de Stichting Restless Legs (RLS); prof.dr. A. van Straten, werkzaam op de afdeling 

Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naamsvermelding als referent 

betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. I. 

van der Sar en H. Eekhof hebben namens de NAS tijdens de commentaarronde beoordeeld of de 

ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het herzieningsvoorstel. 

In februari 2014 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-

Autorisatiecommissie.  

Samenwerking: de werkgroep heeft over samenwerkingsaspecten, maar ook inhoudelijk, advies 

gekregen van de werkgroep Slaap- en Waakstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor 

Neurologie (NVvN). 



Patiëntparticipatie: de werkgroep heeft overleg gehad met de Stichting Restless Legs en de 

ApneuVereniging over ervaren knelpunten van patiënten bij het beleid van de huisarts. 

 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. 

 


