
HANS VAN DER VOORT 

Nu de eerste zes standaarden zijn gepubliceerd, 
terwijl er nog eens tien in ontwikkeling zijn, 
beginnen de procedures langzaamaan een duide
lijker gestalte te krijgen. De NHG-staf heeft een 
Werkboek Standaardenontwikkeling samenge
steld, waarin de gehele ontwikkelingsgang van 
een standaard staat beschreven. In een aantal 
afleveringen zullen wij delen uit dit Werkboek 
publiceren, zodat de geinteresseerde lezer meer 
inzicht krijgt in het (lange) ontwikkelingsproces. 
Deze keer wordt aandacht gegeven aan de voor
bereiding, de ontwikkeling van de ontwerp
standaard, de commentaarfase en het komen tot 
een concept-standaard. 

Drs. J.P.M. van derVoort, directeurvan het 
Nederlands Huisartsen Genootschap. 
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De ontwikkelingsfasen van een 
standaard 

Voorbereidingsfase 

De NHG Adviesraad Standaarden selecteert een 
aantal aspecten van het handelen van de huisarts 
ten aanzien waarvan standaardisatie gewenst is. 
De behoefte aan bepaalde standaarden, de be
schikbare wetenschappelijke gegevens en de te 
verwachten problemen bij het invoeren van de te 
ontwerpen standaarden zijn centrale factoren bij 
deze selectie. 

Het NHG-Bestuur stelt de onderwerpen vast, 
al dan niet na het inwinnen van adviezen bij het 
NHG-bureau inzake de praktische uitvoerbaar
heid van de ontwikkeling van bepaalde stan
daarden. 

Praktisch ondersteund door het 'prefase-staf
lid', stelt de NHG-Adviesraad Standaarden een 
projectplan op, aan de hand waarvan een bepaal
de standaard kan worden geformuleerd. Dit 
projectplan omvat in elk geval: 
- een titelomschrijving; 
- duidelijkheid omtrent de aspecten die wei of 

juist niet in het te omschrijven beleid moeten 
worden opgenomen; 

- een tijdtabel en de opzet van een standaard; 
- suggesties voor de motivering van de ontwik-

keling van de betrokken standaard; 
- suggesties voor de invulling van de Deskundi

genwerkgroep, die de standaard zal gaan for
muleren. 

Het hoofd Standaarden-Ontwikkeling zorgt 
voor de werving van de leden van de deskundi
genwerkgroep. Waar mogelijk wordt eerst ge
zocht naar een voorzitter, die vervolgens mee 
een rol kan spelen bij het werven van de overige 
leden. Het Dagelijks Bestuur fiatteert de samen
stelling van een deskundigenwerkgroep. 

Ontwerpfase 

Een deskundigenwerkgroep, bestaande uit huis
artsen met specifieke deskundigheid op het be
treffende terrein, eventueel aangevuld met an
dere deskundigen, ontwerpt, met het project
plan als leidraad, een eerste globale standaard, 
die in een latere fase zal worden omgewerkt tot 
een ontwerpstandaard. De deskundigenwerk
groep wordt organisatorisch begeleid door een 
begeleidingsstaflid van het NHG. Deze regelt de 
bijeenkomsten, zorgt voor verspreiding van 
materiaal, notuleert de bijeenkomsten voor het 
zover het gaat om praktische afspraken, etc. 

De deskundigenwerkgroep kiest uit haar mid
den scribenten, die het feitelijke formuleren van 
(delen van) de ontwerpstandaard voor hun reke
ning nemen. 

Door mid del van nadere gedachtenwisselin
gen, literatuuronderzoek, het raadplegen van 
externe deskundigen, etc. wordt de eerste glob a
Ie standaard uitgewerkt, gespecificeerd en on-

derbouwd. Indien de deskundigengroep zulks 
noodzakelijk acht, kan in overleg met de stafvan 
de Afdeling Standaarden-Ontwikkeling en de 
NHG-Adviesraad Standaarden worden besloten 
tot aanvullende methoden van gegevensverza
meling, zoals nader wetenschappelijk onder
zoek, een consensusprocedure (bijvoorbeeld de 
Delphimethode), etc. Deze activiteiten zullen 
dan worden geentameerd respectievelijk uitge
voerd door de staf van de Afdeling Standaarden
ontwikkeling. 

In de meeste gevallen zal het redactiestaflid 
via het begeleidingsstaflid tussentijds commen
taar aan de deskundigenwerkgroep do en toe
komen. 

Deze fase wordt afgesloten met een door de 
deskundigenwerkgroep te schrijven ontwerp
standaard. Op het moment dat de ontwerpstand
aard door de deskundigenwerkgroep wordt inge
leverd, houden de bemoeienissen van het bege
leidingsstaflid met deze standaard op. 

Commentaarfase 

De ontwerpstandaard wordt - na eventueel voor 
wat betreft de vormgeving nog te zijn aangepast 
door het redactiestaflid - onderworpen aan een 
commentaarprocedure. Daartoe wordt bij de 
ontwerpstandaard een commentaarformulier 
ontworpen door het redactiestaflid, waar nodig 
in samenspraak met de Commissie Deskundig
heidsbevordering. Dit formulier bestaat voor 
een gedeelte uit vragen die voor aile standaarden 
gelden, en voor het overige dee I uit voor de 
betreffende standaard relevante vragen. Het 
commentaarformulier wordt gefiatteerd door 
het hoofd Standaarden-Ontwikkeling. 

Ontwerpstandaard en bijbehorend commen
taarformulier worden door het redactiestaflid 
toegezonden aan: 
- vijftig NHG-Ieden, at random getrokken uit 

NHG-Iedenlijst; 
- wie zich voor dit commentaar speciaal heeft 

aangemeld; 
- de NHG Adviesraad Standaarden; 
- eventueel referenten (te bepalen door hoofd 

Standaard-Ontwikkeling en/of voorzitter Ad
viesraad Standaarden); 

- Stichting 0&0. 
Daarnaast wordt de standaard aan de LHV ter 
kennisname aangeboden. 

In principe wordt met name commentaar ge
vraagd op de uitvoerbaarheidsaspecten van de 
aangeboden ontwerpstandaard. Belangrijk aan
dachtspunt vormen daarbij de mogelijk te ver
wachten problemen bij de uitvoering van de 
standaard. 

In de praktijk blijkt dat velen ook graag de 
gelegenheid krijgen en nemen om commentaar 
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te geven op het voorgestelde beleid en/of de 
wetenschappelijke onderbouwing daarvan. In 
het commentaarformulier is daarvoor ruimte 
opgenomen. 

Voor het geven van het commentaar is in het 
algemeen 3 tot 4 weken beschikbaar. 

De ontvangen commentaren worden door het 
redactiestaflid gerubriceerd en voorgelegd aan 
de deskundigenwerkgroep. Deze bepaalt in hoe
verre zij het commentaar in de ontwerpstan
daard verwerkt. Wanneer het redactiestaflid (in 
extreme gevallen) van mening is dat vee I gege
yen commentaar niet door de deskundigenwerk
groep wordt overgenomen, kan zij of hij beslui
ten via het hoofd Standaarden-Ontwikkeling ar
bitrage te vragen aan de NHG-Adviesraad Stan
daarden. Wanneer met name aspecten van lan
delijk beleid een rol spelen, kan arbitrage wor
den gevraagd aan het Dagelijks Bestuur. 

Wanneer blijkt dat de gegeven commentaren 
essentiele vraagtekens zetten bij be1angrijke on
derdelen van de ontwerpstandaard en de des
kundigenwerkgroep deze commentaren niet 
goed kan verwerken, wordt onder lei ding van het 
hoofd Standaarden-Ontwikkeling in overleg tus
sen deskundigenwerkgroep, redactiestaflid en 
NHG-Adviesraad Standaarden nagegaan of een 
andere methode van gegevensverzameling nood
zakelijk is. 

Indien daartoe wordt besloten, keert men in 
de procesgang terug naar de ontwerpfase. 

Conceptfase 

Wanneer de ontwerpstandaard na de verwerking 
van aile commentaren door de deskundigen
werkgroep aan het NHG-bureau wordt aangebo
den, is de ontwerpfase afgesloten. De deskundi
genwerkgroep, die haar ontwikkelingswerk 
heeft afgesloten, beoordeelt het aangeboden 
materiaal, waarna het redactiestaflid de defini
tieve versie maakt van de standaard en de over
zichtskaart. • 

NOTA BENE 

Het verrichten van zo geheten provocatietesten 
bij patienten verdacht van een carpale tunnelsyn
droom, behoort gerangschikt te worden onder 
de categorie rituele handelingen. 
Stelling bij: De Krom MCTFM. Carpal tunnel
syndrome [Dissertatie]. Maastricht: Rijksuni
versiteit Limburg, 1989. 
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Jaarverslag CPV 1987/1988 

Het Bestuur werd gevormd door F.W. Dijkers, 
voorzitter, W. Tillema, secretaris, J.A. van Mel
le en L. van der Pol. Lid van de commissie 
waren: E. Boutens, D. Hammersteijn, G.C. 
Kooijker, H. Chrispijn, H.C. de Lathouder, P. 
Mensing, M.A. van der Perk, N. van de Ros, 
J.C.A. Sprangers, Th. J. van Stockum, C.H.A. 
Westhoff. 

In de verslagperiode hebben acht leden af
scheid genomen: E. Boutens, D. Hammersteijn, 
P. Mensink, M.A. van der Perk, N. van de Ros, 
J.C.A. Sprangers, Th.J. van Stockum en C.H.A. 
Westhoff; toegetreden zijn: R.P.H. Beijaert, K. 
van der EIs, mw. J. Lanphen en mw. F. Rijneke. 
L. van der Pol heeft afscheid genomen als be
stuurslid, maar is weI lid van de commissie 
gebleven. In november 1988 wordt het Bestuur 
aangevuld met R.P.H. Beijaert. Van der Pol 
vertegenwoordigt ons nog steeds bij de J aarbeurs 
c.q. Medica. 

Th.J. van Stockum wordt met het NHG-speld
je onderscheiden in verb and met zijn jarenlange 
activiteiten voor het Genootschap, in het bijzon
der voor de registratiemiddelen. Tillema neemt 
eind 1987 afscheid van het NHG-bestuur en ook 
hij wordt onderscheiden met het NHG-speldje. 

Zoals gebruikelijk wordt door het Bestuur elke 
maand vergaderd en driemaal per jaar met de 
he Ie commissie. De opkomst was echter niet 
altijd bevredigend. Er worden plannen gemaakt 
om de werkwijze van de commissie te verande
ren, zodat de leden zich er meer bij betrokken 
kunnen voe1en. Zo wordt het corresponderend 
lidmaatschap afgeschaft. 

Begin 1987 komt de produktie van het NHG
ampullenetui op gang. Bij het etui wordt een lijst 
geleverd van de am pullen die naar de mening van 
de CPV in het etui horen; het etui is ervoor 
ontworpen. Deze lijst is uitgebreider in een 
zelfstandige brochure uitgebracht, waarin behal
ve farmacotherapeutische gegevens (generieke 
naam, merknamen, afleveringsvorm, dosering, 
gebruik, contra-indicaties, bijwerkingen, inter
acties) ook aanwijzingen worden gegeven om
trent de houdbaarheid van verschillende medica
men ten onder wisselende omstandigheden in de 
auto. Aan plannen om een extra isolerende hoes 
te fabriceren, werd nog geen uitvoering gegeven. 
De verkoop van het etui levert, samen met de 
opbrengsten van de registratiemiddelen, belang
rijke inkomsten voor het Genootschap op. In
middels zijn ruim duizend exemplaren van het 
etui verkocht. 

In 1987 start een kleine werkgroep met het 
verzamelen van ideeen over een nieuw model 
praktijktas. Er wordt een ontwerper gevonden 
die naar onze aanwijzingen een ontwerp maakt 

dat een goede indruk maakt: kleurig en op 
verschillende manieren te gebruiken. Het blijkt 
een probleem om in Nederland een fabrikant te 
vinden die de tas tegen redeJijke prijs kan 
maken. 

De werkgroep registratie, die na het afscheid 
van Van Stockum weinig actiefwas, wordt opge
start. De groene registratiekaart wordt wederom 
getoetst. Er worden enkele wijzigingen aange
bracht die niet verhinderen dat oud en nieuw 
model door elkaar gebruikt kunnen worden. We 
houden een enkele en een dubbele versie. Beslo
ten wordt om de anticonceptiekaart niet meer uit 
te brengen, gezien de standaard hie rover. Ver
der gaat de werkgroep onder leiding van Van 
Melle beginnen met het inventariseren van de 
vele binnenlandse en buitenlandse systemen. 
Met de Commissie Standaarden is overleg gaan
de in hoeverre de door het NHG uitgebrachte 
Standaarden aanpassingen in de registratiemid
delen noodzakelijk maken. De nieuwe diabetes
kaart is hiervan een voorbeeld. 

Er werd een studiereis naar Engeland onderno
men. Samen met Engelse huisartsen wordt de 
praktijkvoering vergeleken. Het verslag is in 
H&W gepubliceerd. 

We hebben contact gelegd met de Weten
schappelijke Vereniging van Vlaamse Huisarts
en, die ook een commissie praktijkvoering heeft. 

Dijkers wordt voorzitter van de Congrescom
missie die het congres 1989 over praktijkvoering 
voorbereidt. In de Congrescommissie neemt ook 
namens de CPV mw. Lanphen zitting. 

Beijaert heeft een deel van de bestuursverga
deringen als staflid van het NHG bijgewoond, 
vooral in verb and met de coordinatie van het 
herschrijven van patientenfolders en praktijk
brochures in samenwerking met 0&0. Er zijn 
talrijke folders aangepast en voorbereidingen 
voor de uitgave van nieuwe zijn getroffen. De 
samenwerking wordt echter in de loop van 1988 
gestaakt, zodat nu de patientenfolders die vooral 
voor voorlichting van patienten bedoeld zijn, 
door 0&0 worden uitgegeven. De praktijkvoe
rings brochures en de registratiekaarten die voor 
huisartsen bedoeld zijn, komen onder de hoede 
van het Genootschap. 

De volgende brochures zijn klaargekomen: 
'De uitrusting van de huisarts onderweg', waarin 
aanwijzingen over de inhoud van de praktijktas 
en de verlostas en 'De inhoud van het ampullen
etui'. 

Er zijn goede contacten met de fabrikant over 
herziening van de onderzoekbank. Deze kan hij 
verbeteren met een gasveer voor de hoogtever
stelling en hij kan de bank op wie1en zetten. 
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