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In juli 2008 startte een werkgroep van zes huisartsen en een internist-klinisch geriater met het 
schrijven van de NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis. De werkgroep 
bestond uit de volgende leden: M.J.P. Ballieux, huisarts te Nieuwegein en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Implementatiematerialen van het Nederlands Huisartsen Genootschap; 
R.H. Dijkstra, huisarts te Monnickendam; L. Hakvoort, huisarts te Groningen; H.J. Meijman, huisarts 
te Amsterdam; P.J. Weisscher, huisarts te Nieuwegein; B.G. Willemse, huisarts te Den Haag en P. 
Dubbeld, internist-klinisch geriater. Er werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie berustten bij W.H. Eizenga, huisarts en 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap. Dr. R.M.M. Geijer was betrokken als senior-wetenschappelijk 
medewerker. 

Dr. J.W.G. Jacobs, reumatoloog, gaf commentaar op het eerste concept van deze standaard. 

In mei 2009 werd de ontwerpstandaard becommentarieerd in een focusgroepsessie met zes 
huisartsen, die allen erkend kwaliteitscoördinator zijn. 

Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: E. Lüning, specialist 
ouderengeneeskunde namens Verenso; Z. Erjavec, internist-hematoloog en dr. C.F. Allaart, internist-
reumatoloog namens de NIV; prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog namens de NVR; E. van Leeuwen en P. 
Koeck namens de Domus Medica; dr. C.T.J. Hulshof namens de NVAB; K. de Leest, dr. E.J. Vollaard, 
B.J.F. van den Bemt, apothekers en dr. A.L.M. Kerremans, klinisch-farmacoloog namens de WINAp; 
A.J. Arends en M.J. van Hengel, klinisch geriaters namens de NVKG; B.A.E. van der Pol, oogarts 
namens het NOG; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens het CvZ; prof.dr. T. Lagro-
Janssen, hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen en als huisarts werkzaam bij het UMC 
St Radboud; J. Winters, J. van Dongen en E. Lemaire, huisartsen namens de NHG-adviesraad 
Standaarden. 

Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk 
detail onderschrijft. In oktober 2009 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de 
NHG-Autorisatiecommissie. 

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 NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


