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In oktober 2012 begon een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Anemie. Deze 
werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. De werkgroep bestond uit de volgende leden: I.M. 
Drost, waarnemend huisarts te Amsterdam; dr. W.P.J. den Elzen, senior-onderzoeker, afdeling Public 
Health en eerstelijnsgeneeskunde aan het LUMC; T. Luchtman, waarnemend huisarts; namens de 
NVKC dr. W.P. Oosterhuis, arts klinische chemie en werkzaam bij het Atrium Medisch Centrum; dr. 
M.A.M. van Wijk, huisarts te Delft. De begeleiding van de werkgroep was in handen van dr. H. 
Woutersen-Koch, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap van het NHG. Dr. M. Bouma was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker, 
M.M. Verduijn als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, beiden bij de afdeling 
Richtlijnontwikkeling en Wetenschap; F. Jacobi was betrokken als medewerker van de afdeling 
Implementatie. 

Mogelijke belangenverstrengeling: van de werkgroep gaf dr. W.P. Oosterhuis aan dat de Nederlandse 
Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde en Vereniging Artsen 
Laboratoriumdiagnostiek (NVKC-VAL) geld heeft ontvangen van de Stichting Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten (SKMS) voor de ontwikkeling van een richtlijn voor anemiediagnostiek waaraan 
hij heeft meegewerkt. Door de overige werkgroepleden werd geen mogelijk relevante 
belangenverstrengeling gemeld. 

Op 4 februari 2014 werd de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep die bijgewoond werd 
door tien huisartsen onder leiding van M. Ballieux. In februari 2014 werd de ontwerpstandaard voor 
commentaar ook naar een aantal referenten gestuurd, te weten: F. Broekhuijsen, apotheker en 
adviseur van het Farmacotherapeutisch Kompas, namens het College voor Zorgverzekeringen (CvZ); 
M. Kranenborg, apotheker, dr. T. Schalekamp, apotheker, K. de Leest, apotheker, K. Hagendoorn-
Becker, apotheker en verantwoordelijk voor het hoofdstuk IJzerzouten in het Informatorium 
medicamentorum, W.O.F. Jama, MSc, apotheker en verantwoordelijk voor het hoofdstuk Vitamines 
in het Informatorium medicamentorum, allen namens de werkgroep voor Farmacotherapie en 
Geneesmiddelinformatie (WFG) van het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. J.A.H. Eekhof, 
huisarts en hoofdredacteur van Huisarts & Wetenschap; dr. D. Bijl, arts-epidemioloog en 
hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin; J.J. Oltvoort namens Nefarma; G. Salemink en S. 
Dalhuisen, medisch adviseurs en werkzaam bij Achmea, beiden namens Zorgverzekeraars Nederland; 
dr. H.J.M.G. Nelissen-Vrancken, apotheker, namens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM); dr. E. van Leeuwen, huisarts, junior researcher en guideline developer, namens Domus Medica 
vzw, Antwerpen; dr. J.E. de Vries, klinisch chemicus Laurentius ziekenhuis Roermond, dr. J. Keuren, 
klinisch chemicus Groene Hart Ziekenhuis Gouda en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden, dr. Y.C.M. 
Kluiters-De Hingh, klinisch chemicus St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, dr.ir. J. Ruinemans-Koerts, 
klinisch chemicus Ziekenhuis Rijnstate Arnhem, dr. H.J.L.M. Ulenkate, klinisch chemicus ZorgSaam 
Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, dr. B.S. van der Veen, klinisch chemicus Stichting Klinisch Chemisch 
Laboratorium Leeuwarden, dr. M. van Drunen, klinisch chemicus Viecuri Venlo, dr. C.A. van Kampen, 
klinisch chemicus Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, dr. W.P.H.G. Verboeket-Van de Venne, klinisch 
chemicus Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen, allen namens de Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde (NVKC); dr. K. Meijer, internist-hematoloog 
Universitair Medisch Centrum Groningen, dr. R.A.P. Raijmakers, internist-hematoloog Universitair 
Medisch Centrum Utrecht, prof.dr. M.H.J. van Oers, internist-hematoloog Academisch Medisch 



Centrum Amsterdam, allen namens de Nederlandse Vereniging voor Hematologie; dr. M. Peters, 
kinderarts-hematoloog Academisch Medisch Centrum Amsterdam, namens de sectie 
Kinderhematologie NVK; dr. R. Dorland, manager medische content, G. Veraart, huisarts en medisch 
consultant, beiden namens ExpertDoc BV, Rotterdam; dr. J.J.H. Hens, klinisch chemicus Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis Woerden en Groene Hart Ziekenhuis Gouda, namens de NVKC-Commissie LESA 
Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek; J.D. van Bergeijk, mdl-arts en voorzitter van de 
Richtlijncommissie NVMDL, namens de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. 

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

G.M.H. Kramer en H. Eekhof hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
herzieningsvoorstel. In juli 2014 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. Tevens zijn de 
procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek (zie 
www.nhg.org). 


