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De werkgroep bestond uit de volgende leden: F.W. Albeda, huisarts te Badhoevedorp; prof.dr. M.Y. 
Berger, huisarts en hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde te Groningen; P.A. van Dijk, huisarts te 
Zaltbommel; dr. M.J. Gieteling, huisarts te Moordrecht; A. H.de Jonge, huisarts te Amsterdam. 

W.H. Eizenga begeleidde de werkgroep en deed de redactie. Hij is huisarts en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap; dr. R.M.M. Geijer was betrokken 
als seniorwetenschappelijk medewerker, M.M. Verduijn als seniorwetenschappelijk medewerker 
Farmacotherapie en dr. J.S. Burgers als hoofd van deze afdeling; M. Hugenholtz was betrokken als 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 

Door de leden van de werkgroep werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

In december 2011 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar 50 willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden 19 commentaarformulieren retour 
ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten T.E.M. Aarns, 
huisarts te Utrecht; prof.dr. M.A. Benninga, hoogleraar kindergeneeskunde te Amsterdam; prof.dr. 
J.R.B.J. Brouwers, hoofdredacteur Farmarotherapeutisch Kompas bij CVZ te Diemen; D. Dost, 
apotheker, namens het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; J.C.M. van Eck, directeur NIP; dr. 
P. van den Hombergh, huisarts n.p., namens de LHV; A.P.J.M. van den Hurk, huisarts te Brielle; 
prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en werkzaam bij het Institute for Gender Studies te Nijmegen; 
dr. P.M. Leusink, huisarts en seksuoloog, werkzaam bij het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda; L. 
Peremans, huisarts, namens de Domus Medica te België; S.H.A. Tytgat, kinderchirurg te Utrecht 
namens de NVC; dr. A.M. Vlieger, kinderarts te Nieuwegein; dr. C.M.F. Kneepkens, kinderarts te 
Amsterdam, dr. I.A.G. van Dijk, kinderarts te Utrecht, dr. P.P.R. Rosias, kinderarts te Sittard, allen 
namens de NVK. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. M.H. Lunter en I. van der Sar hebben namens de NAS tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
basisplan. In april 2012 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 (www.nhg.org). 


