
Totstandkoming en methoden NHG-Standaard De overgang (M73) 
Behorende bij: NHG-Standaard De overgang (M73), Versie 2.0, april 2012 

 

In januari 2010 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard De overgang. De 
werkgroep bestond uit de volgende leden: J. Bouma, huisarts te Amsterdam-Zuidoost; M. de Jonge, 
huisarts te Nijmegen en kaderhuisarts urogynaecologie; E.A.T. de Laat, huisarts te Utrecht; H. Eekhof, 
huisarts te Diemen en kaderhuisarts urogynaecologie; H.F. Engel, huisarts te Ede en kaderhuisarts 
urogynaecologie; dr. F.P.M.J. Groeneveld, huisarts te Krimpen aan de IJssel en N.T.J.M. Stevens, 
huisarts te Den Haag en kaderhuisarts urogynaecologie. Door de werkgroep is geen 
belangenverstrengeling gemeld. C.J.H. de Vries, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de 
afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, begeleidde de werkgroep en voerde de redactie. F.S. 
Boukes, huisarts, was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling tot 
januari 2011. Dr. W. Opstelten, huisarts, nam haar taken daarna over. M.M. Verduijn, apotheker, was 
als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie van dezelfde afdeling betrokken. M. 
Hugenholtz, huisarts, was betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling 
Implementatie. 

Op 6 september 2011 is de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep met tien huisartsen, 
geleid door dr. S.S.M Mol. Ook werd commentaar ontvangen van een aantal referenten: prof.dr.ir. 
Y.T. van der Schouw, epidemioloog; dr. M.J.J. de Kleijn, huisarts en epidemioloog; dr.ir. M.A. Rookus, 
epidemioloog; prof. dr. G.H. de Bock, epidemioloog; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts; dr. P.M. 
Leusink, huisarts en seksuoloog; F.S. Boukes, huisarts; prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, klinisch farmacoloog 
namens het College voor Zorgverzekeringen; dr. J. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts 
en Wetenschap; dr. P. van den Hombergh, huisarts, namens de Landelijke Huisartsen Vereniging; de 
Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie; drs. A.C.A.M. Lelie-van der Zande, manager 
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, drs. A.P. Hielema, apotheker bij het KNMP Geneesmiddel 
Informatie Centrum, drs. P.N.J. Langendijk, ziekenhuisapotheker, R. Tahmassian MSc, 
ziekenhuisapotheker in opleiding, namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie; L. Peremans, huisarts, namens de Vlaamse Vereniging van Huisartsen. A.K. Brand en 
M.H. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) beoordeeld 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 
gevolgde zoekstrategie voor de onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze 
standaard (zie www.nhg.org). 


