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In september 2012 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Otitis media 
acuta bij kinderen. De werkgroep bestond uit de volgende leden: F.M. Bennebroek Gravenhorst, 
huisarts te Bussum; prof.dr. R.A.M.J. Damoiseaux, huisarts te Hattem en hoogleraar 
huisartsgeneeskunde; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epidemioloog te Leiden; A.G. Schoch, huisarts te 
Amsterdam; dr. R.P. Venekamp, huisarts-in-opleiding, epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker 
bij het Julius Centrum UMC Utrecht. De begeleiding van de werkgroep en de redactie waren in 
handen van J. Wittenberg, epidemioloog en wetenschappelijk medewerker van de afdeling 
Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap waren 
verder betrokken: dr. M. Bouma, senior wetenschappelijk medewerker; M.M. Verduijn, senior 
wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie; Z. Damen, wetenschappelijk medewerker 
Farmacotherapie en dr. J.S. Burgers, hoofd van de afdeling. M.A. Kijser was betrokken als 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. Door de leden van de werkgroep 
werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

Dr. T. Leenstra, projectleider Infectieziekten Surveillance Informatiesysteem-Antibiotica Resistentie 
(ISIS-AR, RIVM) leverde de resistentiecijfers. Dr. J.A.M. Engel, kno-arts, afgevaardigd namens de 
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied; 
A.M. van Wermeskerken en prof.dr. E. de Vries, kinderartsen afgevaardigd namens de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en J.M.G. Keijman, afgevaardigd namens de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) gaven op verzoek advies over specifieke 
onderwerpen tijdens de totstandkoming van de standaard. 

In maart 2014 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden zeventien commentaarformulieren retour 
ontvangen. Ook werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten M. Favié, 
voorzitter namens Bogin; de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM); dr. M. 
Nelissen, senior apotheker, namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); dr. N. 
Dekker, huisarts, namens Domus Medica te België (de Vlaamse vereniging van huisartsen); D. Dost, F. 
Harkes, K. de Leest, dr. T. Schalekamp, allen apotheker, namens het KNMP Geneesmiddel Informatie 
Centrum; S. Ritoe, medisch adviseur Achmea, namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN); dr. J.J. 
Oltvoort, senior beleidsadviseur gezondheidseconomie, namens Nefarma; dr. D. Bijl, arts-
epidemioloog en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin; dr. M. van der Flier, kinderarts-
infectioloog/immunoloog, prof.dr. E. de Vries kinderarts-infectioloog/immunoloog, A.M. van 
Wermeskerken, kinderarts, namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); dr. 
F.J.A. van den Hoogen, namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-
Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied; W.H. Eizenga, huisarts en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (auteur van de standaard uit 
2006). 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat de referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. 

H. Eekhof en M.H. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) 
tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit 



het herzieningsvoorstel. Op 18 juni 2014 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd 
door de NHG-Autorisatiecommissie (AC). De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de 
onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze standaard. De procedures voor de 
ontwikkeling van de NHG-Standaarden zijn in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


