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In januari 2008 begon een werkgroep bestaande uit zeven huisartsen met de herziening van de NHG-
Standaard Varices. De werkgroep bestond uit de volgende leden: P. Buis, huisarts te Harderwijk; dr. 
J.A.H. Eekhof, huisarts te Leiden; P.G.W. Jans, huisarts te Zeist; J.A. Nikkels, huisarts te Zuidwolde; 
E.A.M. Slok-Raymakers, huisarts te Odijk; dr. E.P. Walma, huisarts te Schoonhoven. Er werd geen 
belangenverstrengeling vermeld. In januari 2009 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar 
vijftig willekeurig gekozen huisartsen uit het NHG-ledenbestand verstuurd. Er werden achttien 
commentaarformulieren retour ontvangen. Ook werd commentaar ontvangen van een aantal 
referenten, te weten: A.J.M. van der Kleij, dermatoloog; prof.dr. H.A.M. Neumann, dermatoloog; dr. 
K.P. de Roos, dermatoloog, namens de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie; 
R.J. Hissink, chirurg; dr. C.H.A. Wittens, chirurg, namens de Nederlandse Vereniging voor 
Vaatchirurgie; prof.dr. P. van Royen, namens de Vlaamse Vereniging van Huisartsen; J. Heymans, arts 
beleid en advies en medisch adviseur, namens het College voor Zorgverzekeringen; M.W.C. 
Sandbrink, bedrijfsarts, namens de Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; 
prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen en huisarts; C. 
Dekker, scleroserend huisarts; J. Krijgh, huisarts/fleboloog; J. van Engeldorp Gastelaars, I.C. Heijboer-
Vinks en A.A.M. Joosten, apothekers, namens WINAp/Geneesmiddelinformatiecentrum KNMP; S.M. 
van Vliet en dr. R. Starmans, huisartsen, namens de NHG-Adviesraad Standaarden. Naamsvermelding 
als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op ieder detail 
onderschrijft. 

In april 2009 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 senior-wetenschappelijk medewerker. 


