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In september 2010 startte een werkgroep met de NHG-Standaard Osteoporose en Fractuurpreventie. 
De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. P.J.M. Elders, huisarts-onderzoeker te Amsterdam, 
verbonden aan het EMGO Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam; prof.dr. G.J. Dinant, 
hoogleraar huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht; dr. T.A.C.M. van Geel, universitair docent, 
huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht; dr. L.W.F. Maartens, huisarts te Eindhoven en als 
kaderarts osteoporose verbonden aan Diagnostiek voor U in Eindhoven en Den Bosch en T. Merlijn, 
huisarts te Purmerend. Er werd geen belangenverstrengeling gemeld. 

In januari 2012 werd de conceptstandaard besproken in een focusgroep die bijgewoond werd door 
11 huisartsen en huisartsen-opleiders. Tevens werd de ontwerpstandaard in januari 2012 voor 
commentaar verstuurd naar 50 aselect gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand. Er werden 15 
commentaarformulieren retour ontvangen. 

Als referenten bij de standaard traden op: F.S.R. Balak, huisarts te Den Haag; prof.dr. J.P.W. van den 
Bergh, internist-endocrinoloog Medisch Centrum VieCuri te Venlo; prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, 
hoofdredacteur Farmacotherapeutisch Kompas bij CVZ te Diemen; prof.dr. P.P.M.M. Geusens, 
reumatoloog Academisch ziekenhuis te Maastricht; P.A. van Hasselt, huisarts te Groningen; prof.dr. 
A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en werkzaam bij het Institute for Gender Studies te Nijmegen; dr. E. 
van Leeuwen, huisarts namens de Domus Medica te België; prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog VUmc 
te Amsterdam; prof.dr. P.T.A.M. Lips, internist-endocrinoloog VUmc te Amsterdam; dr. H.J.J. Verhaar, 
internist-geriater UMC te Utrecht; R. Vrijaldenhoven-Haitsma, huisarts namens de LHV-werkgroep 
Problematiek van achterstandswijken; dr. B.J.F. van den Bemt, M. Groen, P.N.J. Langendijk, K. de 
Leest, dr. T. Schalekamp, R. Tahmassian, allen apotheker namens het KNMP Geneesmiddel 
Informatiecentrum. S.M. van Vliet en A. Brand hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden 
tijdens de commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit 
het basisplan. Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard 
inhoudelijk op elk detail onderschrijft. 

In mei 2012 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. 

De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie berustte bij dr. J.J.X.R. Geraets, 
epidemioloog/gezondheidswetenschapper/fysiotherapeut, wetenschappelijk medewerker. Dr. 
R.M.M. Geijer, huisarts en M.M. Verduijn, apotheker, waren betrokken als senior wetenschappelijk 
medewerker, beide van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 


