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Nadat werd besloten te beginnen met de herziening van de NHG-Standaard Incontinentie voor urine 
werd in 2013 een werkgroep geformeerd. Deze bestond uit de volgende leden: dr. L.C.M. 
Berghmans, als bekkenfysiotherapeut en klinisch epidemioloog verbonden aan het MUMC+ te 
Maastricht; dr. J.H. Dekker, als huisarts en universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling 
huisartsgeneeskunde van het UMCG te Groningen; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, als hoogleraar 
Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en kaderhuisarts urogynaecologie verbonden aan de 
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het Radboudumc te 
Nijmegen; dr. G.H.C. Mientjes, apotheekhoudend huisarts te Westbroek; dr. D. Teunissen, huisarts te 
Deventer, kaderhuisarts urogynaecologie en als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het Radboudumc te 
Nijmegen; dr. J.H.J.M. Uijen, huisarts te Holten. De volgende personen zijn betrokken geweest ten 
behoeve van samenwerkingsaspecten met de tweede lijn. Zij zijn daarvoor een keer aanwezig 
geweest bij een werkgroepvergadering en hebben de tekst van commentaar voorzien: prof.dr. C.H. 
van der Vaart, hoogleraar gynaecologie, namens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) en dr. L.M.O. de Kort, uroloog, namens de Nederlandse Vereniging voor 
Urologie (NVU). 

Z. Damen-van Beek, 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, M.M. Verduijn als senior wetenschappelijk medewerker 
Farmacotherapie en dr. J.S. Burgers als hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. 
M.J. Hugenholtz was betrokken als medewerker van de afdeling Implementatie. Door geen van de 
leden van de werkgroep werd belangenverstrengeling gemeld. In oktober 2014 werd de 
ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-ledenbestand gekozen 
huisartsen gestuurd. Er werden tien commentaarformulieren retour ontvangen. Ook werd 
commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: M. Danz, apotheker, namens het 
Zorginstituut Nederland; dr. T. Schalekamp, apotheker, J.J. Luinenburg, apotheker, dr. E.J. Vollaard, 
apotheker, K. de Leest, apotheker, A.R. Dreijer, aios ziekenhuisfarmacie en P.N.J. Langendijk, 
ziekenhuisapotheker, allen namens de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie 
(WFG) en het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. L. Boomsma, huisarts en senior 
beleidsadviseur, namens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en 
hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap; dr. D. Bijl, arts-epidemioloog en hoofdredacteur van 
het Geneesmiddelenbulletin; J.J. Oltvoort, senior beleidsmedewerker gezondheidseconomie, namens 
Nefarma; M. Favié, voorzitter van de Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland 
(Bogin); dr. H.J.M.G. Nelissen-Vrancken, senior apotheker, namens het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM); dr. N. Delvaux, als huisarts verbonden aan de KU te Leuven en 
EBMPracticeNet, namens de Domus Medica te België (de Vlaamse huisartsenvereniging); P.J.H.M. 
Bezemer-van Mierlo, bedrijfsarts bij Medicum Consult, namens de Nederlandse Vereniging voor 
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB); F. Thoolen, J.C. Korver en R. van der Veen, allen huisarts, 
allen namens InEen; dr. J. Heesakkers, uroloog, namens de werkgroep Functionele en reconstructieve 
Urologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU); A. de Graaf, wijkverpleegkundige, 
namens V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, J. Verkerk, verpleegkundige, 



namens V&VN Urologie Verpleegkundigen, E.C. Hoogendoorn, obstetrieverpleegkundige, namens 
V&VN Voortplanting, Obstetrie & Gynaecologie, M. Bus, verpleegkundig specialist, namens de 
Expertgroep richtlijnen Wijkverpleegkundigen van V&VN; dr. P.J. Voorham-van der Zalm, dr. P. 
Albers-Heitner, C.W.L. van den Bos, allen namens de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij 
Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB); dr. W. Mensink, oud-
gynaecoloog, namens de Stichting Bekkenbodempatiënten; dr. P.M. Leusink, huisarts en seksuoloog. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. J. van Dongen en F. Edskens hebben namens de NHG-Adviesraad 
Standaarden (NAS) tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord 
geeft op de vragen uit het herzieningsplan. In februari 2015 werd de standaard besproken en 
geautoriseerd door de NHG-Autorisatiecommissie (AC). 

De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur is te vinden bij 
de webversie van deze standaard. Daarnaast zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


