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Nadat werd besloten te beginnen met de herziening van de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid 
bij zuigelingen startte in december 2008 een werkgroep Voedselovergevoeligheid. Deze werkgroep 
heeft een conceptversie gemaakt. De werkgroep bestond uit de volgende leden: F.W. Albeda, 
huisarts te Badhoevedorp; dr. P.L.B.J. Lucassen, huisarts te Bakel en senior onderzoeker aan de 
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud Nijmegen; M.T. van Reisen, huisarts te 
Nuth, A.M. Silvius, huisarts te Leiden en werkzaam bij de afdeling Public Health en Eerstelijns 
Geneeskunde van het LUMC; C. Wensing, tot 1 juli 2009 werkzaam als arts M&G in huisartsenpraktijk 
Chaam en tot 1 januari 2010 werkzaam als docent/coördinator aan Huisartsopleiding Utrecht. M.N. 
Luning-Koster begeleidde de werkgroep tot juni 2010. F.S. Boukes was betrokken als senior 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 
M.M. Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling, beoordeelde 
de medicamenteuze adviezen. F. Jonkers was betrokken als wetenschappelijk medewerker van de 
afdeling Implementatie. Door de werkgroepleden werd geen belangenverstrengeling gemeld. Meer 
details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In april 2010 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Twaalf commentaarformulieren werden retour 
ontvangen. Daarnaast is op 12 april 2010 de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep met 
twaalf huisartsen, geleid door S.S.L. Mol van de afdeling Implementatie. Tevens werd commentaar 
ontvangen van een aantal referenten, te weten: dr. C.M.F. Kneepkens, kinderarts MDL, dr. B.J. Vlieg-
Boerstra, diëtist, dr. P.L.P. Brand, kinderarts, dr. M.O. Hoekstra, kinderarts, drs. G.N. van der Meulen, 
kinderarts en allergoloog. Commentaren werden ook ontvangen van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde, sectie Kinderallergologie, van dr. G. Wanten, MDL-arts UMC St Radboud namens 
de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, en van Artsen Jeugdgezondheidszorg 
Nederland, de VoedselOvergevoeligheid Overleggroep Diëtisten Academische Ziekenhuizen, het 
diëtistennetwerk Diëtisten en VoedselOvergevoeligheid en de Koninklijke Nederlandse Organisatie 
van Verloskundigen. Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de 
standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. Tijdens de commentaarronde hebben J.J.A.M. van 
Dongen en M.H. Lunter namens de NHG-Adviesraad Standaarden beoordeeld of de 
ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het herzieningsvoorstel. In juni 2010 werd de 
standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-Autorisatiecommissie. 

De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur is te vinden bij 
de webversie van deze standaard. Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


