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In december 2010 startte een werkgroep met de herziening van de NHG-Standaard Maagklachten. 
De werkgroep bestond uit de volgende leden: J.A.M. Dirven, huisarts te Renswoude; C.G. Heemstra-
Borst, huisarts te Veldhoven; dr. G.J.B. Hurenkamp, huisarts te Utrecht; prof.dr. M.E. Numans, 
huisarts te Utrecht; M.E. Scheele, huisarts te Schiedam; prof.dr. N.J. de Wit, huisarts te Utrecht. 
Belangenverstrengeling in de periode van 2005 tot 2010 is gemeld door prof.dr. M.E. Numans 
(Nycomed, 2008: wetenschappelijk onderzoek; Astra-Zeneca, 2007: advies). 

E. de Jongh, arts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap, begeleidde de werkgroep en voerde de redactie. Dr. R.M.M. Geijer, huisarts, was 
betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling. M.M. Verduijn, apotheker, 
was als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie van dezelfde afdeling betrokken. Dr. 
J.S. Burgers was als hoofd van deze afdeling betrokken. M.A. Kijser, huisarts, was betrokken als 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 

Op 15 maart 2012 is de ontwerpstandaard besproken in een focusgroep met tien huisartsen, geleid 
door dr. S.S.M. Mol. 

Namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie is dr. N.L.A. Arents, medisch 
microbioloog te Veldhoven, betrokken geweest bij het onderdeel H.p.-diagnostiek en behandeling. 

Namens de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen zijn dr. W. de Boer, MDL-arts 
Ziekenhuis Bernhoven te Oss en dr. M.E. Otten, MDL-arts Meander Medisch Centrum te Amersfoort, 
als meelezer betrokken geweest vanaf november 2011. 

Als referenten bij de standaard traden op: dr. J. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van Huisarts en 
Wetenschap; K.Y. Tsoi, apotheker en dr. S.D. Borgsteede, apotheker/epidemioloog, beiden namens 
de afdeling medicatiebewaking van Health Base, Houten; dr. W. de Boer, MDL-arts Ziekenhuis 
Bernhoven te Oss en dr. M.H. Otten, MDL-arts Meander Medisch Centrum te Amersfoort, beiden 
namens de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen; dr. A.W. van der Velden, senior 
onderzoeker Julius Centrum te Utrecht; S. Jaber, beleidsmedewerker Kwaliteit van de Nederlandse 
Internisten Vereniging, mede namens de commissie Richtlijnen van de NIV; dr. J.J. Maas, bedrijfsarts, 
namens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; K. de Leest, dr. T. 
Schalekamp en R.M. Dull, allen apothekers en P.N.J. Langendijk, ziekenhuisapotheker en R. 
Tahmassian ziekenhuisapotheker in opleiding, allen namens de Werkgroep voor Farmacotherapie en 
Geneesmiddelinformatie van de KNMP; prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts en hoogleraar 
huisartsgeneeskunde VUmc; dr. J.F.L. Weel, arts-microbioloog te Leeuwarden; M. Avonts, huisarts, 
namens de Vlaamse Vereniging van Huisartsen; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar 
vrouwenstudies geneeskunde UMC St Radboud; dr. M.M. Tabbers, kinderarts MDL, EKZ/AMC; L. van 
de Aa en A. Tonen, diëtisten beiden namens van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten; dr. J. 
Muris, huisarts, hoofd huisartsopleiding Maastricht. 

Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk 
detail onderschrijft. I. van der Sar en dr. R. Starmans, beiden huisarts, hebben namens de NHG-
Adviesraad Standaarden beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
basisplan. In juli 2012 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. 



De gevolgde zoekstrategie voor de onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze 
standaard (zie www.nhg.org). Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


