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Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard ADHD bij kinderen 
werd in 2012 een werkgroep geformeerd. Deze bestond uit de volgende leden: M.P.J. Beeres, 
huisarts te Hoevelaken en kaderhuisarts GGZ; S. van Manen, huisarts te ’s-Hertogenbosch en 
kaderhuisarts GGZ; dr. L.J.A. Hassink-Franke, huisarts te Bunnik en kaderhuisarts GGZ; H. Eekhof, 
huisarts te Diemen; A. Kruishoop, huisarts te Utrecht; F. Stijntjes, huisarts te Oene. 

De volgende personen zijn enkele malen aanwezig geweest bij de werkgroepbijeenkomsten en 
voorzagen de tekst van commentaar: dr. E.A. Fliers, sociaal pediater namens de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), werkzaam bij Virenze te Gorinchem; H. Haanstra, 
kinderarts te Boxmeer namens de NVK, verving E. Fliers eenmalig in maart 2014; R. Stoffelsen, 
kinder- en jeugdpsychiater namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), werkzaam bij 
de Bascule te Duivendrecht; C.L. Wensing-Souren, arts maatschappij en gezondheid, tak 
jeugdgezondheidszorg, namens Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN); M. van der Zalm-Grisnich, 
orthopedagoog, namens de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en 
werkzaam bij Concordium Orthopedagogische Praktijk te Gorinchem. R. Rodrigues Pereira, kinderarts 
te Rotterdam namens de NVK, voorzag de tekst gedurende het traject enkele malen van 
commentaar. Dr. M.J.P. van Avendonk en L. de Vries (tot maart 2014), wetenschappelijk 
medewerkers van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, begeleidden de werkgroep. 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 afdeling 
Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. M. van Venrooij was betrokken als medewerker van de 
afdeling Implementatie. 

De volgende personen meldden belangenverstrengeling over de periode 2012 tot en met 2014. Dr. L. 
Franke-Hassink was als huisarts-onderzoeker verbonden aan een onderzoeksproject bij de 
Tornadopoli Nijmegen; dr. E. Fliers was bestuurslid van het ADHD Netwerk en mede-oprichter van de 
Levenslooppoli ADHD van de Parnassia Bavo groep; R. Rodrigues Pereira is voorzitter van het ADHD 
Netwerk. Door de overigen werd geen belangenverstrengeling gemeld. Meer details hierover zijn te 
vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In december 2013 werd de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep onder leiding van F. 
Jacobi, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie, die werd bijgewoond door 
negen huisartsen. Tegelijkertijd werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar een aantal 
referenten gestuurd, te weten: K. Schutte, apotheker, adviseur geneesmiddelenzorg, namens het 
College voor Zorgverzekeringen (CVZ); K. de Leest, apotheker, D.M. Titre, apotheker, P.N.J. 
Langendijk, ziekenhuisapotheker, E. Stronkhorst, semi-apotheker/stagiair ziekenhuisfarmacie, S.F. 
Harkes-Idzinga, apotheker, D. Dost, apotheker en dr. T. Schalekamp, apotheker, allen namens de 
Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) en het KNMP Geneesmiddel 
Informatie Centrum; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts & Wetenschap; J.J. 
Oltvoort, senior beleidsmedewerker gezondheidseconomie, namens Nefarma; dr. H.J.M.G. Nelissen-
Vrancken, apotheker, namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); dr. N. Dekker, 
huisarts, namens Domus Medica te België (de Vlaamse huisartsenvereniging); J.J.M. van den Brule, 
jeugdarts, arts maatschappij en gezondheid, werkzaam bij GGD Hollands Midden, en I. Swaans, arts 



maatschappij en gezondheid, jeugdarts, werkzaam bij GGD regio Utrecht en UMC Utrecht, Julius 
centrum, beiden namens AJN; dr. M.J.T. Oud, huisarts en voorzitter Expertgroep Kaderhuisartsen 
GGZ (PsyHAG); dr. L. Batstra, orthopedagoog te Groningen; prof.dr. J.K. Buitelaar, kinder- en 
jeugdpsychiater, werkzaam bij het Radboud UMC en Karakter kinder- en Jeugdpsychiatrie; dr. E.F. 
van den Ban, kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij Altrecht jeugd, zorgdomein ADHD en 
gedragsstoornissen; dr. J.A.M. Widdershoven, kinderarts, werkzaam bij het Jeroen Bosch ziekenhuis 
te ’s-Hertogenbosch; M. Hoetjer, kinderarts, werkzaam bij het Diakonessenhuis te Utrecht; H.C. 
Moolenburgh, huisarts te Katwijk; D. Walstock, huisarts en kaderhuisarts GGZ, werkzaam bij het MC 
Eudokia, HO-VUmc en Zorggroep Thoon; em.prof.dr. F. Boer, kinder- en jeugdpsychiater n.p.; prof.dr. 
R. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij Curium-LUMC en VUmc, en L.J. Kalverdijk, 
kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij Accare te Groningen, beiden namens de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP); N. van Doremalen, kinder- en jeugdpsycholoog, dr. D. Slaats-
Willemse, klinisch neuropsycholoog, en dr. H. Roozen, GZ-psycholoog verslavingszorg, allen namens 
het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); dr. Y.M. Dijkxhoorn, gedragswetenschapper-
orthopedagoog, werkzaam bij Universiteit Leiden, afdeling Orthopedagogiek Ambulatorium, namens 
de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO); J. Seeleman, POH-GGZ, 
namens de Landelijke Vereniging POH-GGZ; K. van den Bos en A. Krug, beleidsmedewerkers, namens 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Op basis van de uitkomsten van de focusgroepdiscussie en de commentaren van de referenten werd 
de tekst nog op verschillende onderdelen bijgesteld. Naamsvermelding als referent betekent 
overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. Dr. R. 
Starmans en J. van Dongen hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
basisplan. In mei 2014 werd de standaard besproken in de NHG-Autorisatiecommissie (AC), waarna 
zij nog enkele aanpassingen onderging en in juli 2014 werd geautoriseerd. 

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


