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In oktober 2013 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Acute keelpijn. De 
werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. C.F. Dagnelie, huisarts te Rotterdam; W. Lemmen, 
huisarts te Utrecht; M. Pos, huisarts-in-opleiding; dr. B.K. van Staaij, huisarts te Amersfoort en dr. S. 
Zwart, huisarts te Kampen. 

De begeleiding van de werkgroep en de redactie waren in handen van E. de Jongh, arts en 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 
Dr. W. Opstelten was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker, M.M. Verduijn als senior 
wetenschappelijk medewerker farmacotherapie, beiden bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap, en dr. J.S. Burgers als hoofd van deze afdeling. M.A. Kijser en ir. W. Borneman waren 
betrokken als wetenschappelijk medewerkers van de afdeling Implementatie. 

Mogelijke belangenverstrengeling: de leden van de werkgroep hebben geen belangenverstrengeling 
gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

De volgende personen gaven op verzoek advies over specifieke onderwerpen tijdens de 
totstandkoming van de standaard: dr. R.J.H. Ensink, kno-arts, namens de KNO-vereniging; dr. E.R. van 
der Vorm, arts-microbioloog, namens de NVVM. 

In december 2014 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd; zeventien commentaarformulieren werden retour 
ontvangen. 

Daarnaast werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: dr. R.J.H. Ensink, dr. 
J.Th. Schmidt, B. Pullens, H.J.A. Visser en dr. F.J.A. van den Hoogen, allen kno-artsen namens de KNO-
vereniging; L. Fievez, arts Maatschappij en gezondheid in opleiding namens het LCI van het RIVM; 
P.N.J. Langendijk, K. de Leest, D. Dost, dr. T. Schalekamp, apothekers, allen namens de KNMP; dr. E.R. 
van der Vorm, dr. A.P. van Dam, dr. B. Diederen, arts-microbiologen, allen namens de NVMM; dr. 
J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts & Wetenschap; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, 
huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc Nijmegen; dr. D. 
Bijl, arts-epidemioloog, namens het Geneesmiddelenbulletin; G.H. Mellema namens ZN; dr. T.G.J. van 
Rossum, arts, R.E. Bijleveld, arts, P.M. Prent, apotheker, allen namens het CBG; H. Post, namens de 
NPCF; MMGEC de Jong, bedrijfsarts namens de NVAB; H. Cloetens, huisarts namens de Belgische 
Domus Medica; J.C. Korver, huisarts namens InEen; M. van Oppenraay, apotheker en redacteur van 
het Farmacotherapeutisch Kompas, namens het ZIN; dr. M. Nelissen, apotheker, namens IVM; L. 
Boomsma, huisarts, namens de LHV. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat de referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. 

R. Hinloopen en M.H. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden 
(NAS) tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de 
vragen uit het herzieningsvoorstel. In maart 2015 werd de standaard becommentarieerd 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). 


