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Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard Beroerte startte in 
september 2011 een werkgroep Beroerte. Deze werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. G.H.M.I. Beusmans, huisarts en universitair 
hoofddocent vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht UMC en Universiteit Maastricht en 
Bestuurslid bij Kennisnetwerk CVA Nederland; H.G.C. van Noortwijk-Bonga, huisarts Zorggroep te 
Almere; N.J. Risseeuw, huisarts bij Carintreggeland; dr. W.H.J.M. Verstappen, huisarts en 
onderwijscoördinator huisartsenopleiding Nijmegen (VOHA); M.R.S. Tjon-A-Tsien, huisarts te 
Wateringen en kaderarts hart- en vaatziekten; A.F.E. Verburg, huisarts en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap begeleidde de werkgroep en deed 
de redactie. Dr. Tj. Wiersma was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze 
afdeling, M.M. Verduijn als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie. M.J.P. Ballieux 
was betrokken als huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. Door de 
werkgroepleden werd geen belangenverstrengeling gemeld. Meer details hierover zijn te vinden op 
www.nhg.org/standaarden. Samenwerkingsafspraken werden opgesteld in overleg met een 
afvaardiging van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NvN): dr. J. Boiten, neuroloog 
werkzaam bij het Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag, dr. G.J. Luijckx, neuroloog werkzaam bij 
het UMCG te Groningen, dr. H.F. de Leeuw, neuroloog werkzaam bij het Radboudumc te Nijmegen 
en dr. R.A. van der Kruijk, neuroloog werkzaam bij het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. 

Op 12 november 2012 werd een patientenfocusgroep gehouden onder leiding van A. Sluiter, 
wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), afdeling 
Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. 

Op 25 maart 2013 werd de conceptstandaard besproken in een focusgroep die bijgewoond werd 
door tien huisartsen, onder leiding van dr. S.S.L. Mol, wetenschappelijk medewerker bij het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), afdeling Implementatie. Daarnaast werd de 
ontwerpstandaard in december 2012 voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden zestien commentaarformulieren retour 
ontvangen. 

Als referenten bij de standaard traden op: prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies 
medische wetenschappen Radboudumc te Nijmegen; P. Leusink, huisarts en seksuoloog NVVS 
namens seksHAG; R.J. Meijer, neuroloog werkzaam bij het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp; prof. 
dr. D.W.J. Dippel, neuroloog werkzaam bij het Erasmus MC te Rotterdam; dr. N.D. Kruyt, neuroloog 
werkzaam bij het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam; prof. dr. G. Kwakkel, fysiotherapeut en 
hoogleraar Neurorevalidatie VUmc namens KNGF; dr. D. Bijl, arts/epidemioloog en hoofdredacteur 
van het Geneesmiddelenbulletin; dr. J.C.F. van Luijn, apotheker en Adviseur Zorginstituut Nederland 
namens redactie Farmacotherapeutisch Kompas; G.W. Salemink, arts Maatschappij en Gezondheid 
namens Zorgverzekeraars Nederland; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en 
Wetenschap; J. Konijnenburg, bedrijfsarts namens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde; dr. T. Schalekamp, apotheker en R.M. Dull, apotheker namens de KNMP 
Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. E. van Leeuwen, huisarts namens Domus Medica, de Vlaamse 
Vereniging van Huisartsen; dr. J. Oltvoort, senior beleidsadviseur gezondheidseconomie namens 
Nefarma ledenbedrijven. 



Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. W. Willems en H. Eekhof hebben namens de NAS tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
herzieningsvoorstel. In juni 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). 

In 2017 werd de standaard op enkele onderdelen aangepast naar aanleiding van het NHG-Standpunt 
Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig (NHG 2016) en de herziening 
van de multidisciplinaire richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding, die gemaakt werd op initiatief van 
de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De wijzigingen werden in november 2017 
geautoriseerd. 


