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In april 2010 startte een werkgroep met de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom. De werkgroep 
bestond uit de volgende leden: dr. J.C. Bakx, huisarts-onderzoeker, verbonden aan de Vakgroep 
Huisartsgeneeskunde Universitair Medisch Centrum Nijmegen en kaderhuisarts Hart- en vaatziekten; 
dr. M.H.E. Bruins Slot, huisarts; B.C.A.M. van Casteren-van Gils, huisarts te Venray en kaderhuisarts 
Hart- en vaatziekten; C.J.T. Derks, huisarts te Panningen en kaderhuisarts Hart- en vaatziekten; V.R. 
Rambharose, huisarts te Den Haag en kaderhuisarts Hart- en vaatziekten; dr. F.H. Rutten, huisarts-
onderzoeker, verbonden aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns 
Geneeskunde te Utrecht. Er werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

Op 26 maart 2012 werd de conceptstandaard besproken in een focusgroep die bijgewoond werd 
door 11 huisartsen. Tevens werd de ontwerpstandaard voor commentaar verstuurd naar 50 aselect 
gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand. Er werden 17 commentaarformulieren retour 
ontvangen. 

Als referenten bij de standaard traden op: prof.dr. H.C.P.M. van Weert, huisarts; prof.dr. A.L.M. 
Lagro-Janssen, huisarts; C.M. Lobo, huisarts; dr. P.M. Leusink, huisarts en seksuoloog; prof.dr. 
A.H.E.M. Maas, cardio-loog; dr. F.F. Willems, cardioloog; dr. F. Nijland, cardioloog, namens de 
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de protocol-lencommissie van Ambulancezorg Neder-land; 
prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, klinisch far-macoloog namens het College voor Zorgverzekeringen; dr. J. 
Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en Weten-schap; J.L. van Dijk, bedrijfsarts namens 
de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; dr. P. van den Hombergh, 
huisarts, namens de Landelijke Huisartsen Vereniging; M.M.P.M. Jansen, 
ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog; dr. T. Schalekamp, apotheker; M. Gilissen, apotheker, 
werkzaam bij het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, K. de Leest, apotheker; P.N.J. Langendijk, 
zieken-huisapotheker en A.P. Rademaker, zieken-huisapotheker i.o, namens de Werkgroep voor 
Farmacotherapie en Geneesmiddel-informatie (WFG) van het KNMP Genees-middel Informatie 
Centrum; dr. P. Koeck, huisarts, namens de Vlaamse Vereniging van Huisartsen. J.J.A.M. van Dongen 
en M.H. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) beoor-deeld 
of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de door de NAS gestelde vragen. Vermelding als referent 
betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk detail onderschrijft. 

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie berustte bij dr. M. Bouma, huisarts en senior 
wetenschappelijk medewerker. P. Mensink, huisarts, was als wetenschappelijk medewerker 
betrokken bij het onderdeel samenwerkingsafspraken en dr. Tj. Wiersma, huisarts, J. van Balen, 
huisarts en M. M. Verduijn, apotheker, waren betrokken als senior wetenschappelijk medewerker, en 
J.S. Burgers als hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. M. Kijser, 
huisarts, was betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 

De gevolgde zoekstrategie voor de onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze 
standaard (zie www.nhg.org). 

 


