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In oktober 2010 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Mictieklachten bij 
mannen (voorheen Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen). De werkgroep bestond uit de volgende 
leden: dr. M.H. Blanker, huisarts-epidemioloog te Zwolle en vanaf augustus 2011 wetenschappelijk 
medewerker bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap; S.A. Breed, huisarts te Venray en 
kaderarts urogynaecologie; dr. W.K. van der Heide, huisarts n.p. en universitair hoofddocent aan de 
Universiteit Groningen; mr.dr. R.J.C. Norg, huisarts te Haelen; A.D. de Vries, huisarts te Maassluis en 
kaderarts urogynaecologie; dr. R.J. Wolters, huisarts te Elst; dr. M. van den Donk, epidemioloog en 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. De begeleiding 
van de werkgroep en de redactie waren in handen van M.A. Klomp (tot augustus 2011) en dr. M.H. 
Blanker (vanaf augustus 2011). Dr. W. Opstelten was betrokken als senior wetenschappelijk 
medewerker bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, M.M. Verduijn, apotheker, als 
senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie en dr. J.S. Burgers als hoofd van deze 
afdeling. F. Jonkers was betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 
Dr. M.H. Blanker ontving een vergoeding voor een consensusbijeenkomst over nycturie, 
georganiseerd door het New England Research Instituut en financieel ondersteund door Ferring. 
Tevens is hij betrokken bij een onafhankelijk onderzoek, gefinancierd door Ferring. Door de overige 
leden van de werkgroep werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

In mei 2012 werd de ontwerpstandaard voor commentaar voorgelegd. In juli 2012 werd de bijlage 
Prostaatcarcinoom voor commentaar voorgelegd. 

Er werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten J.W. Mazel, prof.dr. J.L.H.R. 
Bosch en Y.D. Dubbelman, allen uroloog, prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar 
Vrouwenstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, P.M. Leusink, huisarts en seksuoloog bij 
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), werkzaam bij het Groene Hart Ziekenhuis te 
Gouda, N. Delvaux, huisarts, namens de Domus Medica te België, M. Rebel-Volp, namens de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), P.J.H.M. Bezemer-van Mierlo, bedrijfsarts, namens de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en 
hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap, dr. T. Schalekamp, apotheker, J. Bootsma, klinisch 
geriater/klinisch famacoloog en J.J. Luinenburg, apotheker, allen namens het KNMP Geneesmiddel 
Informatie Centrum, prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, klinisch farmacoloog CVZ en hoofdredacteur van het 
Farmacotherapeutisch Kompas bij CVZ te Diemen, J. Oltvoort, senior beleidsadviseur 
Gezondheidseconomie namens Nefarma en dr. J.H.M. Souverijn, Klinisch Chemicus namens de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). R.J. Hinloopen 
en D. Soeters, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
herzieningsvoorstel. Daarnaast werd de conceptstandaard besproken in een focusgroep van 8 
praktiserende huisartsen onder leiding van dr. S.S.L. Mol, wetenschappelijk medewerker van de 
afdeling Implementatie van het NHG. 

Op de bijlage Prostaatcarcinoom hebben drie extra referenten commentaar gegeven, te weten 
prof.dr. Th.M. de Reijke en prof.dr. R.J.A. van Moorselaar, beiden uroloog en H. Ransdorp, voorzitter 
van de ProstaatKankerStichting.nl. 



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

Op 3 oktober 2012 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. In juni 2014 werd de PSA-afkapwaarde aangepast aan de multidisciplinaire 
richtlijn Prostaatcarcinoom (2014); op 2 juli 2014 werd deze aanpassing geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. 

De gevolgde zoekstrategie voor de onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze 
standaard. Bij verwijzingen naar NHG-producten: zie www.nhg.org. Tevens zijn de procedures voor 
de ontwikkeling van de NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


