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In januari 2013 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Rhinosinusitis. De 
werkgroep bestond uit de volgende leden: S.C.S. Bons, huisarts; dr. A.P.E. Sachs, huisarts te 
Groningen, universitair hoofddocent aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en 
Eerstelijns Geneeskunde van UMC Utrecht en hoofdredacteur huisartsgeneeskunde bij E-Wise; dr. A. 
de Sutter, huisarts te Gent, hoofddocent aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg van UGent en auteur van de Richtlijn Rhinosinusitis van de 
Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen (WVVH); dr. R.P. Venekamp, huisarts in 
opleiding, epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker kno aan het Julius Centrum van UMC Utrecht. 

De begeleiding van de werkgroep en de redactie waren in handen van E. de Jongh, arts en 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 
Dr. Tj. Wiersma was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker, M.M. Verduijn als senior 
wetenschappelijk medewerker farmacotherapie, beiden bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap, en dr. J.S. Burgers als hoofd van deze afdeling. M.A. Kijser was betrokken als 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 

Mogelijke belangenverstrengeling: dr. A.P.E. Sachs is actief als adviseur bij Chiessi, MIRO (Pfizer) en 
TEVA (lid van de adviescommissie). De overige leden van de werkgroep hebben geen 
belangenverstrengeling gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de 
standaard op www.nhg.org. 

De volgende personen gaven op verzoek advies over specifieke onderwerpen tijdens de 
totstandkoming van de standaard: prof.dr. W.J. Fokkens, kno-arts, namens de KNO-vereniging; dr. 
E.H.G. van Leer en dr. E. de Vries, kinderartsen, namens de NVK; J.M.G. Keijman. arts-microbioloog, 
namens de NVVM. 

In februari 2014 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd; 22 commentaarformulieren werden retour ontvangen. 
Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: T.M. van der Zanden 
namens het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen; A. Horikx, M. 
Kranenborg, P.N.J. Langendijk, K. de Leest, D. Dost, dr. T. Schalekamp, allen apotheker, en A.O. 
Doebé, apotheker in opleiding, allen namens de KNMP; J.M.G. Keijman, arts-microbioloog en A. 
Brandenburg arts-microbioloog, namens de NVVM; dr. E.H.G. van Leer en A.M. van Wermeskerken, 
kinderartsen, namens de NVK; M. Boomkamp, apotheker en redacteur van het 
Farmacotherapeutisch Kompas, namens het CvZ; G. Salemink, arts, namens Zorgverzekeraars 
Nederland; M. Favié namens Bogin; J. Oltvoort namens Nefarma; L. Boomsma, huisarts, namens de 
LHV; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts & Wetenschap; prof.dr. A.L.M. Lagro-
Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc Nijmegen; 
dr. D. Bijl, arts-epidemioloog, namens het Geneesmiddelenbulletin; dr. M. Nelissen, apotheker, 
namens IVM. 

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



W. Willems 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. In mei 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. Tevens zijn de 
procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek (zie 
www.nhg.org). 


