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In oktober 2009 begon een werkgroep met het opstellen van de NHG-Standaard Preconceptiezorg. 
Deze werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: M.M. Beentjes, als verloskundig beleidsmedewerker 
verbonden aan de KNOV; A.H.J. Jaspar, huisarts te Terneuzen; dr. L.C. de Jong-Potjer, huisarts te 
Zoetermeer; M.C. Smit-Bogchelman, huisarts te Arnhem. De volgende belangenverstrengelingen 
werden gemeld: A.H.J. Jaspar is bestuurslid van de Stichting Preconceptiezorg, dr. L.C. de Jong-Potjer 
heeft promotieonderzoek gedaan naar preconceptiezorg in de huisartspraktijk, M.M. Beentjes is 
werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. 

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie waren in handen van dr. K.M. van Asselt, 
huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van 
het NHG. Dr. Tj. Wiersma was betrokken als seniorwetenschappelijk medewerker en M.M. Verduijn 
als seniorwetenschappelijk medewerker Farmacotherapie. H.M. de Jong was betrokken als 
medewerker van de afdeling Implementatie. In september 2010 werd de ontwerpstandaard voor 
commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Achttien 
commentaarformulieren werden retour ontvangen. Voor commentaar is de ontwerpstandaard 
besproken in een focusgroepbijeenkomst. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal 
referenten, te weten I.M. Aalhuizen, verloskundige en beleidsmedewerker Kwaliteit bij de KNOV; dr. 
T. Brand, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige namens het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten; D. Daemers, Coördinator Kenniscentrum en verloskundige-onderzoeker bij de 
Academie Verloskunde; D. Dost, apotheker namens de werkgroep voor Farmacotherapie en 
Geneesmiddelinformatie (WFG) van KNMP/WINap; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, Universitair 
Medisch Centrum St. Radboud; prof.dr. L.P. ten Kate, VU Medisch centrum; dr. P.M. Leusink, huisarts 
en seksuoloog verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda; P. van Royen, huisarts 
verbonden aan de Domus Medica in België; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens 
het College voor Zorgverzekeringen; dr. M.E.A. Spaanderman, gynaecoloog-perinatoloog namens de 
NVOG; prof.dr. E.A.P. Steegers, Erasmus MC; E. van Vliet-Lachotzki, Senior beleidsmedewerker 
Erfelijkheidsvraagstukken namens de VSOP; dr. H.C.P.M. van Weert, huisarts en hoofdredacteur 
Huisarts en Wetenschap. Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de 
standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. S.M. van Vliet en dr. R. Starmans hebben namens 
de NHG-Adviesraad Standaarden tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard 
antwoord geeft op de vragen uit het basisplan. In februari 2011 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. Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden in te zien 
in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


