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

werd in 2013 een werkgroep geformeerd. De ontwikkeling van de standaard en de 

samenstelling van de werkgroep werd voorbereid door dr. M.J.P. van Avendonk, 

wetenschappelijk medewerker, M.M. Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker 

en dr. D.G. Keuken, adviseur samenwerking van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 

Wetenschap. De werkgroep bestond uit de volgende leden: M. van Bommel, huisarts, 

destijds werkzaam bij huisartsenpraktijk Pax et Bonum te Vught en IKZ te Eindhoven, 

momenteel gevestigd in St. Bonnet de Joux, Frankrijk; R.S. van Coevorden, huisarts 

en hospicearts, werkzaam bij het Medisch Centrum Buitenveldert te Amsterdam en 

bij het Joods Hospice Immanuel te Amsterdam; A. van Es, huisarts te Amersfoort; dr. 

D. Keizer, huisarts, werkzaam bij huisartsenpraktijk Het Homeer te Harkema; C.M.M. 

Veldhoven, (kader)huisarts, arts pijn en palliatieve geneeskunde, afdeling 

Anesthesiologie, Radboudumc; dr. A.C. van de Vusse, huisarts, praktijkhouder 

Heerhugowaard en huisartsopleider VU; dr. S. Schiere, anesthesioloog-pijnspecialist, 

destijds werkzaam in het UMCG, momenteel werkzaam in ziekenhuis Tjongerschans 

te Heerenveen, namens de sectie pijngeneeskunde, NVA; L. de Jong, psycholoog en 

werkzaam bij Psychologenpraktijk Mondriaanlaan te Nieuwegein, namens de LVE; 

dr. A.J.A. Köke, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper, werkzaam bij Adelante 

kenniscentrum Hoensbroek, namens KNGF. 

Dr. P.G.H. Janssen, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling 

Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG, begeleidde de werkgroep en 

deed de redactie in samenwerking met M.M. Verduijn, senior wetenschappelijk 

medewerker en apotheker, en dr. M. van den Donk, wetenschappelijk medewerker 

en epidemioloog, allen werkzaam op de afdeling Richtlijnontwikkeling en 

Wetenschap. M.H. van Venrooij, huisarts en kaderhuisarts palliatieve zorg was 

betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 

De volgende werkgroepleden meldden mogelijke belangenverstrengeling over de 

periode 2011 tot en met 2015: M. van Bommel (zitting in redactieraad KūP-cursus, 

ondersteund door Mundipharma), R.S. van Coevorden (zitting in adviescommissie 

Grunenthal, medeauteur e-learning Doorbraakpijn voor uitgeverij Bohn Stafleu van 

Loghum), D. Keizer (initiatiefnemer Transcare, een multidisciplinair 

samenwerkingsverband voor behandeling van chronische pijn; hiervoor spreker op 

diverse symposia en nascholingen, moderator in Mednet TV-nascholing Chronische 

pijn verklaard, ondersteund door Pfizer), S. Schiere (bestuurslid Sectie 

pijngeneeskunde Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie; spreker op 

symposium en Mednet TV-nascholing Chronische pijn verklaard, beide ondersteund 

door Pfizer), C.M.M. Veldhoven (ontwikkeling van nascholing Pijn en doorbraakpijn, 

ondersteund door Takeda). Door de overige leden van de werkgroep werd geen 

belangenverstrengeling gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie 

van de standaard op www.nhg.org. 

https://www.nhg.org/www.nhg.org


Op 14 november 2014 werd de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep die 

bijgewoond werd door een groep huisartsen onder leiding van F. Jacobi, huisarts en 

wetenschappelijk medewerker afdeling Implementatie. In december 2014 werd de 

ontwerpstandaard voor commentaar naar een aantal referenten gestuurd. Er werd 

commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: L. Boomsma, huisarts 

en senior beleidsmedewerker LHV namens de LHV; dr. T. Senden namens het 

kwaliteitsbureau NVAB; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar 

vrouwenstudies medische wetenschappen, Radboudumc te Nijmegen; M. 

Boomkamp en K. Schutte, beiden apotheker, namens Zorginstituut Nederland; D. 

Dost, A. Horikx, dr. T. Schalekamp, K. de Leest, P.N.J. Langendijk, A.P. Rademaker, 

dr. B.J.F. van den Bemt, J. Bootsma, dr. E.J. Vollaard, S.F. Harkes-Idzinga, allen 

namens KNMP; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en 

Wetenschap; dr. J. Ültvoort, senior beleidsadviseur gezondheidseconomie, namens 

Nefarma; G.H. Mellema, arts beleid en advies, namens ZN; dr. H.J.M.G. Nelissen-

Vrancken, apotheker, P. Geels, niet-praktiserend specialist ouderengeneeskunde, 

beiden namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); namens de 

voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben 

commentaar gegeven: prof.dr. H.G.M. Leufkens, apotheker en epidemioloog en dr. L. 

Rook; E. Berends, J.C. Korver, beiden huisarts, namens InEen; prof.dr. W.P. 

Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, namens Verenso; G. P. G. Filippini-de 

Moor, voorzitter, D. Boerman, M. Giesberts, J. Verbunt, allen namens de Dutch Pain 

Society (DPS); L.M. Bolten, namens de Nederlandse Vereniging voor 

Anesthesiologie (NVA); I.L. Thomassen-Hilgersom, P.J.W.J. van Dongen, beiden 

namens het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Naamsvermelding 

als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 

ieder detail onderschrijft. 

W. Willems en R. Starmans hebben namens de NAS tijdens de commentaarronde 

beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het basisplan. In 

mei 2015 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-

Autorisatiecommissie (AC). In april 2016 werd een aanvulling over misselijkheid en 

braken tijdens opioïdgebruik en een aangepaste opioïdrotatietabel 

becommentarieerd en geautoriseerd door de AC. Het onderdeel over misselijkheid 

en braken tijdens opiaatgebruik is opgesteld door dr. I.M. Wichers, wetenschappelijk 

medewerker en huisarts, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 

In februari 2018 werd een aanvulling over cannabis bij chronische pijn en aanvulling 

om ongewenste effecten en overmatig gebruik van opioïden te voorkomen 

becommentarieerd en geautoriseerd door de AC. De uitgangsvraag over cannabis 

werd voorbereid door F. Hemke en S. Prins en bijgewerkt met nieuwe literatuur door 

dr. M. Van den Donk, wetenschappelijk medewerker en epidemioloog, afdeling 

Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 

In 2016 is er een zoekstrategie toegevoegd naar misselijkheid en braken tijdens 

gebruik van opioïden. In 2018 is er een zoekstrategie toegevoegd naar cannabis bij 

chronische pijn en naar strategieën om ongewenste effecten en overmatig gebruik 

van opioïden te voorkomen. Daarnaast zijn de procedures voor de ontwikkeling van 

de NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 

https://www.nhg.org/www.nhg.org


 


