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In februari 2012 begon een multidisciplinair samengestelde werkgroep met de herziening van de 
NHG-Standaard Slechthorendheid. De herziening en samenstelling van de werkgroep werd 
voorbereid door E. Fokke, huisarts, verbonden aan de Huisartsenopleiding VUmc, en dr. R. Geijer, 
senior wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het 
NHG. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: 

• dr. J.Q.P.J. Claessen, kno-arts, verbonden aan het Martini Ziekenhuis te Groningen; 
• dr. ir. J.E. van Dijk, klinisch-fysicus audioloog, directeur Audiologisch Centrum Utrecht; 
• dr. J.A.H. Eekhof, huisarts te Leiden en hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap; 
• C.M.M. Emaus, huisarts te Amersfoort; 
• Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, kno-arts en fysicus, hoofd Centrum voor Audiologie en 

Hoorimplantaten Leiden (LUMC); 
• K.M.A. van Haaren, huisarts te Terheijden en wetenschappelijk medewerker van de afdeling 

Implementatie van het NHG; 
• P.A.J.S. Mensink, huisarts; 
• M. Mul, huisarts te Hilversum; 
• dr. M.H. Strik, directeur Nederlandse Federatie van Audiologische Centra (FENAC); 
• E. Verlee, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 

Wetenschap (R&W) van het NHG; 
• L. de Vries, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling 

en Wetenschap van het NHG. 

De werkgroep werd vanuit het NHG methodologisch en procesmatig ondersteund met L. de Vries als 
voorzitter van de werkgroepvergaderingen en adviseur samenwerking en E. Verlee als secretaris en 
penvoerder van de standaard, onder supervisie van dr. J.S. Burgers, huisarts te Gorinchem en hoofd 
van de afdeling R&W van het NHG. 

De volgende werkgroepleden meldden belangenverstrengeling over de periode van 2007 tot en met 
2011. Dr.ir. J.E. van Dijk is adviseur bij Pento Audiologische Centra, en bestuurslid van de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Voor dit laatste ontvangt hij geen vergoeding. 
Dr. J.Q.P.J. Claessen verrichte consultatie/advisering voor audicienbedrijven (Beter Horen, 
Schoonenberg, Hoorgarant). Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns ontving een subsidie voor onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek van Advanced Bionics (fabrikant van cochleaire implantaten). Hij 
ontving hiervoor geen vergoeding. Door de overige leden werd geen belangenverstrengeling gemeld. 
Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In augustus 2013 werd de conceptstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden vijftien commentaarformulieren retour 
ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: dr. B. 
Sorgdrager, namens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB); 
prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen, afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde, unit Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan het Radboudumc te 



Nijmegen; M. Boomkamp, apotheker, adviseur Farmacotherapeutisch Kompas namens College voor 
Zorgverzekeringen (CVZ); D. Dost, apotheker namens het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; 
dr. D. Bijl, hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin; G.W. Salemink, arts Maatschappij en 
Gezondheid, namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN); M. Nelissen, apotheker, namens Instituut 
voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dr. N. Dekker, huisarts, namens Domus Medica België; dr. 
A. Meuwese-Jongejeugd, programmacoördinator neonatale gehoorscreening, namens het RIVM 
Centrum voor Bevolkingsonderzoek; N. Uilenburg, Manager Onderzoek en Ontwikkeling & 
Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen, namens NSDSK; dr. R.J. Pauw namens de vereniging 
voor Keel-Neus-Oorheelkunde; dr. J.A.P.M. de Laat, D.J.E.J. Pans en dr. Y.J.W. Simis, namens Bureau 
AudCom voor en van FENAC en Siméa; prof.dr. S.E. Kramer, neuropsycholoog/hoogleraar auditief 
functioneren en participatie, afdeling keel-, neus- en oorheelkunde/audiologie, EMGO+ instituut aan 
het VU Medisch Centrum te Amsterdam; dr. J.A. Deurloo, jeugdarts KNMG en aios Maatschappij & 
Gezondheid, namens AJN; A. Verschoor, beleidsmedewerker, namens FOSS; dr. C.P.B. van der Ploeg, 
epidemioloog, namens TNO; J. Beelen, directeur NVVS; dr. Y. van Leeuwen, hoofddocent vakgroep 
Huisartsgeneeskunde Maastricht; dr. L.J.C. Anteunis, klinisch-fysicus audioloog, verbonden aan het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM); D.P.A. Wolter, secretaris Audicien vereniging Nederland 
(AudiNed). Dr. J.W.M. Muris en R.J. Hinloopen hebben namens de NHG Adviesraad (NAS) tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de conceptstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
herzieningsvoorstel. Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de 
standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. 

In december 2013 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. De gevolgde zoekstrategie voor de onderbouwende literatuur is te vinden bij 
de webversie van deze standaard (zie www.nhg.org). Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling 
van de NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


