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Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard Hoofdtrauma startte 

in maart 2013 een werkgroep Hoofdtrauma. De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. P.H.J. 

Giesen, huisarts te Nijmegen; M. Nasseri, huisarts te IJsselstein en H. Gerritsen, huisarts te Zwolle. De 

redactie en begeleiding van de werkgroep was in handen van M.J. Kurver, huisarts te Utrecht en L.W. 

Draijer, huisarts te Nijkerk en beiden wetenschappelijk medewerker van de afdeling 

Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. Dr. W. Opstelten, huisarts te Amersfoort, was 

betrokken als senior wetenschappelijk medewerker en dr. J.S. Burgers, huisarts te Gorinchem, als 

hoofd, allen van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. M. Kruyswijk was betrokken als 

wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. Dr. M. van den Donk, epidemioloog 

en wetenschappelijk medewerker afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, heeft de werkgroep 

ondersteund. Door de leden van de werkgroep werd geen belangenverstrengeling gemeld. Meer 

details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

Dr. J.R. de Kruijk, neuroloog Tergooiziekenhuizen, afgevaardigd namens de Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie (NVN); W. ten Wolde, programmamanager en lid Landelijke Protocollencommissie 

en M. Rombouts, ambulanceverpleegkundige en lid Landelijke Protocollencommissie, beiden 

afgevaardigd namens Ambulancezorg Nederland (AZN), gaven op verzoek advies en commentaar 

tijdens twee bijeenkomsten over specifieke onderwerpen tijdens de totstandkoming van de 

standaard. 

Op 24 april 2014 werd commentaar gevraagd tijdens een focusgroepbijeenkomst van huisartsen die 

door F. Jacobi van de afdeling Implementatie werd geleid. Ook werd commentaar ontvangen van een 

aantal referenten, te weten: L.J. Boomsma, huisarts en senior beleidsmedewerker Beleid & 

Ontwikkeling namens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); D. Dost, apotheker namens KNMP 

Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. M. Nelissen, senior apotheker namens Instituut voor 

Verantwoord Medicijngebruik (IVM); M. Favié, voorzitter namens Bogin; Ph. Koeck, 

huisarts/richtlijnontwikkelaar namens Domus Medica te België, de Vlaamse vereniging van 

huisartsen; dr. D. Bijl, arts-epidemioloog en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin; M. 

Danz, apotheker namens Zorginstituut Nederland; dr. J.J. Oltvoort, senior beleidsadviseur 

gezondheidseconomie namens Nefarma; J. Konijnenburg, bedrijfsarts namens de Nederlandse 

Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB); M. Lensink, namens Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN); dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap; E. 

Goedhart, sportarts KNVB, P. Komdeur, sportarts Maartenskliniek en dr. J. Driessen, aios 

sportgeneeskunde Friesland, allen namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG); K.H.G. van 

Dijk, kinderarts/kinderneuroloog namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); 

dr. P.M.N.Y.H. Go, voorzitter commissie richtlijnen namens de Nederlandse Vereniging voor 

Heelkunde (NVVH); A. de Kloet, psycholoog, stuurgroep Hersenletsel en Jeugd (HEJ), C. Catsman, 

kinderneuroloog, stuurgroep Hersenletsel en Jeugd (HEJ), A. ter Steeg, revalidatiearts Raede en lid 

van de stuurgroep Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, allen namens de Hersenstichting; 

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 

ieder detail onderschrijft. W. Willems en R.J. Hinloopen hebben namens de NHG-Adviesraad 

http://www.nhg.org/


Standaarden (NAS) tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord 

geeft op de vragen uit het basisplan. 

In oktober 2014 werd de conceptstandaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-

Autorisatiecommissie (AC). Op de de webversie van deze standaard staat de zoekstrategie 

beschreven die de werkgroep volgde bij het zoeken naar wetenschappelijke literatuur ten behoeve 

van deze standaard. Ook zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden in te zien 

in het procedureboek (zie www.nhg.org). 

http://www.nhg.org/

