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In april 2012 begon een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Delier bij ouderen. 
Deze werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. 
M. Boorsma-Meerman, specialist ouderengeneeskunde VUmc (namens Verenso); dr. P.L.J. 
Dautzenberg, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch (namens NVKG); dr. 
J.A.H. Eekhof, huisarts te Leiden; W.H. Eizenga, huisarts te Utrecht; A.B.J. Scholtes, huisarts te 
Noordwijk. 

Dr. G.M. van der Weele, huisarts n.p. en senior wetenschappelijk medewerker van de afdeling 
Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, begeleidde de werkgroep en deed de redactie. Dr. Tj. Wiersma, 
huisarts, en M.M. Verduijn, apotheker, waren betrokken als senior wetenschappelijk medewerker 
van deze afdeling. M.H. van Venrooij, kaderhuisarts palliatieve zorg, was betrokken als medewerker 
van de afdeling Implementatie. 

Op 11 juni 2013 werd de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep die bijgewoond werd door 
elf huisartsen onder leiding van F. Jacobi, wetenschappelijk medewerker van de afdeling 
Implementatie. Tevens werd de ontwerpstandaard in juni 2013 voor commentaar verstuurd naar 
vijftig willekeurig uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden negentien 
commentaarformulieren retour ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal 
referenten, te weten prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, hoogleraar Vrouwenstudies Medische 
Wetenschappen, Radboudumc te Nijmegen; M.K. Schutte, apotheker, adviseur geneesmiddelenzorg 
namens het College voor Zorgverzekeringen (CVZ); dr. T. Schalekamp, apotheker, P.N.J. Langendijk, 
ziekenhuisapotheker en R. Tahmassian, ziekenhuisapotheker i.o., J.J. Luinenburg, apotheker, S.F. 
Harkes-Idzinga, apotheker, namens de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie 
(WFG) van het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; G.W. Salemink, arts Maatschappij en 
Gezondheid namens Zorgverzekeraars Nederland; dr. R. Faelens namens Domus Medica, Vlaamse 
huisartsen genootschap; F.B. van Heest, huisarts en kaderhuisarts palliatieve zorg te Schoonoord; 
prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinisch geriater en afdelingshoofd Radboud Alzheimer Centrum, 
Radboudumc Nijmegen; prof.dr. R.C. van der Mast, hoogleraar Ouderenpsychiatrie, LUMC; prof.dr. 
M.J. Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap, UMC Utrecht; prof.dr. R.T.C.M. Koopmans, 
specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige 
zorg, Radboudumc Nijmegen; dr. M.S. Vos, psychiater en voorzitter medische staf Bronovo 
Ziekenhuis Den Haag; J.F. Kuijpers, verpleegkundig specialist huisartsenzorg, A. Persoon, 
wijkverpleegkundige en geriatrieverpleegkundige en J. Szymkowiak, verpleegkundig specialist, 
namens de V&VN te Utrecht. M.H. Lunter en dr. R. Starmans, huisartsen, beoordeelden de 
ontwerpstandaard namens de NHG-Adviesraad Standaarden. Naamsvermelding als referent 
betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. In 
november 2013 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. Door de werkgroepleden werd geen belangenverstrengeling gemeld. De 
zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar 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). 

 


