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Nadat werd besloten te beginnen met de herziening van de NHG-Standaard Fluor vaginalis startte in 
maart 2014 een multidisciplinair samengestelde werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard 
Fluor vaginalis. Deze werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: 

• dr. A.H. Adriaanse, gynaecoloog, verbonden aan het Medisch Centrum Alkmaar; 
• dr. A.J.P. Boeke, huisarts te Amsterdam; 
• dr. J.H. Dekker, huisarts te Groningen en universitair hoofddocent afdeling 

Huisartsgeneeskunde UMCG; 
• G.J. Kardolus, huisarts te Purmerend; 
• D. Reijlink, huisarts in opleiding, UMC Utrecht; 
• dr. B.S.M. Verbruggen, gynaecoloog, verbonden aan het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft; 
• E. Verlee, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 

Wetenschap (R&W) van het NHG. 

E. Verlee begeleidde de werkgroep en deed de redactie. Zij is huisarts en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Dr. M. Bouma was betrokken als 
senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling, M.M. Verduijn als senior wetenschappelijk 
medewerker Farmacotherapie. M. van den Donk, epidemioloog, was betrokken bij het beoordelen 
van literatuur volgens de GRADE-systematiek. M. Hugenholtz was betrokken als medewerker van de 
afdeling Implementatie. Door alle leden van de werkgroep werd geen belangenverstrengeling 
gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In september 2015 vond er een focusgroep met negen huisartsen plaats, onder leiding van M. 
Ballieux. 

Eveneens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: M. Favié, voorzitter 
Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland; dr. P.M. Leusink, huisarts en 
seksuoloog NVVS te Gouda; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, als hoogleraar Vrouwenstudies Medische 
Wetenschappen en kaderhuisarts urogynaecologie verbonden aan de afdeling 
Eerstelijns/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het Radboudumc te Nijmegen; V.I.E. 
Kloet, apotheker, namens het Zorginstituut Nederland; N.M. Everaarts-de Gruyter, apotheker, K. de 
Leest, apotheker, A.C.A.M. Lelie-van der Zande, apotheker/manager, P.N.J. Langendijk, 
ziekenhuisapotheker/opleider en A. van Velzen, aios Ziekenhuisfarmacie, beiden werkzaam bij het 
Reinier de Graaf Gasthuis Delft, allen namens het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. 
J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap; dr. H.J.M.G. Nelissen-
Vrancken, senior apotheker, namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); dr. J. 
van Wijngaarden, secretaris CBG, namens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG); 
L.J. Meijer, huisarts en voorzitter FMCC, H. van Bavel, bewegingswetenschapper, werkzaam bij de 
stichting HaCa, namens de FMCC; A. Mooij, beleidsmedewerker, namens Patiëntenfederatie NPCF; 
dr. P. van Royen, huisarts, werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, namens de Domus Medica te 
België (de Vlaamse huisartsenvereniging); dr. M. van den Muijsenbergh, huisarts en 
wetenschappelijk onderzoeker, werkzaam bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen te 
Utrecht en het Radboudumc te Nijmegen, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, namens het Pharos; A. de 



Kraker, werkzaam bij Bergman Vrouwenzorg te Amsterdam, prof.dr. M.P.M. Burger en dr. W.M. 
Ankum, allen werkzaam als gynaecoloog bij het AMC te Amsterdam en allen namens de NVOG; dr. 
A.C.A.P. Leenders en dr. S.P.M. Dumont-Lutgens, beiden werkzaam als arts-microbioloog bij het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis te Zaltbommel en beiden namens de NVMM; domeingroep SOA, namens de 
NVDV; dr. L. Veehof, huisarts, werkzaam bij het UMCG te Groningen en Th. Van der Waart, huisarts-
seksuoloog NVVS, FECSM, werkzaam bij Huisartsen Maastricht Oost en de Praktijk voor seksuologie 
te Maastricht, beiden namens de SeksHAG; A.B. Liesbeth, huisarts, kaderhuisarts urogynaecologie in 
opleiding, werkzaam bij Academische Huisartsenpraktijk Groningen, A. Glansdorp, huisarts en 
kaderhuisarts urogynaecologie, werkzaam bij Gezondheidscentrum Stevenshof te Leiden, T.A.M. 
Teunissen, huisarts en kaderhuisarts urogynaecologie, werkzaam bij Huisartsenpraktijk van Die-
Teunissen te Deventer, allen namens de UgynHAG. Naamsvermelding als referent betekent overigens 
niet dat een referent de standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. 

R. Hinloopen en G. Kramer, beiden huisarts, hebben namens de NAS tijdens de commentaarronde 
beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het herzieningsvoorstel. In 
december 2015 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. Eveneens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


