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In oktober 2008 begon een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Acuut hoesten. De 
werkgroep bestond uit de volgende leden: prof.dr. P.J.E. Bindels, dr. R.M. Hopstaken, B. Ponsioen†, 
dr. A.P.E. Sachs, P.L. Salomé, dr. H.A. Thiadens en prof. dr.Th.J.M. Verheij, allen huisarts; alsmede 
prof.dr. J.M. Prins, internist–infectioloog, namens de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid). 

Van de werkgroep vervulden in de periode van 2004 tot en met 2008 de volgende leden betaalde 
adviseurschappen voor farmaceutische of diagnostische bedrijven, of ontvingen een 
sprekersvergoeding of niet-geoormerkte financiering: Bindels (Astra Zeneca, GSK), Sachs (Chiessi, 
Pfizer, Boehringer Ingelheim); het volgende lid ontving subsidie voor onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek: Verheij (Pfizer, Wyeth); het volgende lid ontving een subsidie (in natura) voor 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek: Hopstaken (Axis-Shield, Orion Diagnostica [Noorwegen]). 
Door de leden Ponsioen, Prins, Salomé, Thiadens en Verlee werd geen belangenverstrengeling 
gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In mei 2010 werd de ontwerpstandaard door negen huisartsen, tevens Erkend Kwaliteits Consulent 
(EKC) besproken tijdens een focusgroep. Ook werd commentaar ontvangen van een aantal 
referenten, te weten: prof.dr. W.M.C. van Aalderen en prof.dr. P.L.P. Brand, kinderarts-
pulmonologen; prof.dr. J.E. Degener, medisch microbioloog; prof.dr. B.J. Kullberg, internist-
infectioloog; prof.dr. J.W.J. Lammers en dr. R.E. Jonkers, longartsen; prof.dr. S. Coenen, huisarts-
onderzoeker (Universiteit van Antwerpen); dr. P. Leysen namens de Vlaamse Vereniging van 
Huisartsen; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens het college voor 
Zorgverzekeringen; dr. P. van den Hombergh, huisarts en seniorbeleidsmedewerker van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging te Utrecht; K. de Leest, P.N.J. Langendijk en A. Rademaker, namens 
WINAp/Geneesmiddelinformatiecentrum KNMP; A. Brand en dr. J.C. Winters, huisartsen, namens de 
NHG-Adviesraad Standaarden. Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een 
referent de standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. 

In september 2010 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 de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie waren in handen van E. Verlee, huisarts en 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 
Dr. R.M.M. Geijer was betrokken als seniorwetenschappelijk medewerker. 


