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In oktober 2007 startte een werkgroep van huisartsen met de ontwikkeling van de NHG-Standaard 
Ulcus cruris venosum. De werkgroep bestond uit de volgende leden: L. Apeldoorn, huisarts; F.S.R. 
Balak, huisarts; N. van Hof, nurse practitioner; H.J. de Nooijer, huisarts; V. Vleesch Dubois, huisarts; 
N.M.M. van Rijn-van Kortenhof, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG. Door de 
werkgroepleden werd geen belangenverstrengeling gemeld. In juli 2009 werd de ontwerpstandaard 
voor commentaar verstuurd naar vijftig aselect gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand. 
Vijftien commentaarformulieren werden retour ontvangen. 

Daarnaast werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: prof.dr. H.A.M. 
Neumann, dermatoloog Erasmus MC Rotterdam; dr. C. Sanders, dermatoloog UMC Utrecht; dr. 
H.D.W.M. van de Pavoordt, vaatchirurg St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein; dr. D.Th. Ubbink, 
epidemioloog AMC Amsterdam; P. van Royen, huisarts verbonden aan Domus Medica in België; 
prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens het College voor Zorgverzekeringen; prof.dr. 
A.L.M. Lagro-Janssen, Universitair Medisch Centrum St. Radboud; dr. T. Schalekamp, B.J.J.F. van den 
Bemt, J. van Engeldorp Gastelaars, apothekers namens de werkgroep voor Farmacotherapie en 
Geneesmiddelinformatie (WFG) van KNMP/WINAp; J. Hekman en A. Brand, huisartsen namens de 
NHG-Adviesraad Standaarden; dr. H.C.P.M. van Weert, huisarts en hoofdredacteur Huisarts en 
Wetenschap. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk 
op elk detail onderschrijft. In maart 2010 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd 
door de NHG-Autorisatiecommissie. De begeleiding van de werkgroep en de redactie van de tekst 
van de standaard was in handen van N.M.M. van Rijn-van Kortenhof, huisarts en wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Dr. Tj. Wiersma was betrokken als 
seniorwetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. De 
gevolgde zoekstrategieën voor het vinden van de onderbouwende literatuur zijn te vinden bij de 
webversie van deze standaard (zie www.nhg.org). 


