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Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard Zwangerschap en 
kraamperiode, startte in januari 2010 een werkgroep Zwangerschap en kraamperiode. Deze 
werkgroep heeft een conceptversie gemaakt. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: M.M. Beentjes, namens de KNOV; W. Koch, huisarts te 
Achterveld; A.K. Offringa-Hup, huisarts te Groessen; J.H. Oldenziel†, huisarts te Zuidhorn; R.L.S. 
Weersma, huisarts te Amsterdam. Door de werkgroepleden is geen belangenverstrengeling gemeld. 

Dr. K.M. van Asselt, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling 
en Wetenschap, begeleidde de werkgroep en deed de redactie. Dr. Tj. Wiersma was betrokken als 
senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling. L. Koch was betrokken als medewerker van 
de afdeling Implementatie. M.M. Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, 
beoordeelde de medicamenteuze adviezen. 

De werkgroep van de samenwerkingsparagraaf bestond uit de volgende leden: M.M. Beentjes, 
verloskundig beleidsmedewerker verbonden aan de KNOV; W. Koch, huisarts te Achterveld; R.L.S. 
Weersma, huisarts te Amsterdam; L. Moll, verloskundige te Nieuwegein; F. Hesseling, verloskundige 
te Raalte. 

P.A.J.S. Mensink, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap, sectie samenwerking, begeleidde de werkgroep en deed de redactie. J.A.M. van Balen 
was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling. 

In juni 2011 werd de ontwerpstandaard voor commentaar verstuurd naar vijftig aselect gekozen 
huisartsen uit het NHG-ledenbestand en twaalf verloskundigen. Er werden tweeëntwintig 
commentaarformulieren retour ontvangen. 

Ook werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: S. Jans en D. Kolkman, 
verloskundigen en allen namens de KNOV; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog, namens 
het College voor Zorgverzekeringen; D. Dost, namens WINAp/Geneesmiddelinformatiecentrum 
KNMP; dr. P. van den Hombergh, huisarts, namens de LHV; dr. E. van Leeuwen, huisarts, namens de 
Vlaamse Vereniging van Huisartsen; D. Soeters en S. van Vliet, beiden huisarts, hebben namens de 
NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de door 
de NAS gestelde vragen; prof.dr. A.M. Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies medische 
wetenschappen en als huisarts werkzaam bij het UMC St Radboud; dr. J.W. Mouton, arts en medisch 
microbioloog (CWZ); P. Leusink, huisarts en als seksuoloog verbonden aan het NVVS; prof.dr. C.T.J. 
Hulshof en M. Lebbink; beiden namens de NVAB; T. Bogaard, namens de NBvK; dr. D.E. Wijnberger 
en dr. M.G. van Pampus, namens de NVOG; A. Raat, vertrouwensarts; dr. J. van Everdingen, 
dermatoloog namens de NVDV en A. Berendsen, namens de NVK. Vermelding als referent betekent 
overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk detail onderschrijft. 

In november 2011 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. Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie https://www.nhg.org). 

https://www.nhg.org/

