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In augustus 2013 startte de werkgroep Lumbosacraal radiculair syndroom met de herziening van de 
NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom. Deze werkgroep heeft een conceptversie 
gemaakt. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: S.C.S. Bons, huisarts; M.A.J.P. Borg, huisarts in 
opleiding (momenteel waarnemend huisarts); prof.dr. B.W. Koes, hoogleraar Onderzoek, verbonden 
aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC te Rotterdam; prof.dr. R.W.J.G. Ostelo, 
hoogleraar Evidence Based Physiotherapy, verbonden aan de afdeling Gezondheidswetenschappen 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam; A. Schaafstra, huisarts te Zaandam; A. Spijker-Huiges, 
huisarts te Stadskanaal en onderzoeker verbonden aan het UMC Groningen; dr. W.E.M. Spinnewijn, 
huisarts. 

De begeleiding van de werkgroep en de redactie waren in handen van A.F.E. Verburg-Oorthuizen, 
huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap; dr. 
M. Bouma was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling, M.M. Verduijn 
als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie en dr. J.S. Burgers als hoofd van de 
afdeling. F. Jacobi was betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie 

Patiëntenparticipatie: er is een gesprek geweest met de patiëntenvereniging de Nederlandse 
Vereniging van Rugpatiënten ‘De Wervelkolom’, waarin ervaren knelpunten vanuit het 
patiëntenperspectief zijn geïnventariseerd. De Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘De 
Wervelkolom’ heeft ook commentaar geleverd op de conceptversie van de standaard. 

Samenwerking: de standaard is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie, de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, de Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 

De volgende personen gaven op verzoek advies over specifieke onderwerpen tijdens de 
totstandkoming van de standaard: dr. P.H. Wessels, namens de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie; dr. P.C.P.H. Willems, namens de Nederlandse Orthopaedische Vereniging; prof.dr. W.C. 
Peul, namens de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie; dr. D.J. Bruinvels namens de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde; prof.dr. R.J.E.M. Smeets namens de 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 

Mogelijke belangenverstrengeling: prof.dr. R.W.J.G. Ostelo is actief als adviseur bij AOSpine. De 
overige leden van de werkgroep hebben geen belangenverstrengeling gemeld. Meer details hierover 
zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In juli 2014 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden negen commentaarformulieren retour 
ontvangen. 

Ook werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: L.J. Boomsma, huisarts, 
namens de Landelijke Huisartsen Vereniging; dr. J. Oltvoort, senior beleidsadviseur 
gezondheidsecomonie, namens Ledenbedrijven Nefarma; D. Dost, apotheker, namens het KNMP 



Geneesmiddel Informatie Centrum; dr. M. Nelissen, apotheker, namens het Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts & 
Wetenschap; J.C. Korver, huisarts, namens Ineen; dr. D. Bijl, arts-epidemioloog namens het 
Geneesmiddelenbulletin; H. Cloetens, huisarts, namens Domus Medica België; M. Boomkamp, 
apotheker en redacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas, namens Zorginstituut Nederland; 
J.M. van Ochten, huisarts docent Kaderopleiding Bewegingsapparaat, afdeling Huisartsgeneeskunde 
Erasmus MC te Rotterdam; dr. J.M.A. Mens, arts-onderzoeker, afdeling revalidatie Erasmus MC te 
Rotterdam; dr. A. Apeldoorn, fysiotherapeut en epidemioloog, namens het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie; E.A. Hoebink, dr. J.L.C. van Susante en S.M. van Gaalen, allen 
orthopeden, namens de Nederlandse Orthopaedische Vereniging; de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie; L. Voogt namens de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘De Wervelkolom’; 
bestuur van de Sectie Neuroradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie; dr. H.R. 
Schiphorst-Preuper, revalidatiearts, namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen; L.M. 
Bolten, projectmedewerker kwaliteit, namens de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, 
sectie Pijngeneeskunde. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. 

H. Eekhof en J.J.A.M. van Dongen hebben namens de NAS tijdens de commentaarronde beoordeeld 
of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het herzieningsvoorstel. 

In januari 2015 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. Daarnaast zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


