
HANS VAN DER VOORT 

In het julinummer van Huisarts en Wetenschap 
zijn de fasen van voorbereiden, ontwerpen, be
commentarieren en concipieren van een stan
daard besproken. Deze keer wordt nader inge
gaan op de autorisatie en de vaststelling van een 
standaard. Een volgende keer zal nader aan
dacht worden besteed aan de gewenste opbouw 
en inhoud van een standaard. 

Drs. J.P.M. van derVoort, directeurvan het 
Nederlands Huisartsen Genootschap. 
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De ontwikkelingsfasen van een 
standaard (2) 

Autorisatiefase 

Een door de NHG-staf in samenwerking met de 
betreffende deskundigenwerkgroep tot stand ge
brachte concept-standaard wordt door het Dage
lijks Bestuur voorgelegd aan de zogenoemde 
Autorisatie Commissie (AC). 

De Autorisatie Commissie wordt gevormd 
door een solide combinatie van het NHG en het 
IOH, aangevuld met een lid uit de kring van de 
LHV, en bestaat uit zeven leden, te weten: 
- drie leden namens het NHG: de voorzitter 

(q.q., tevens voorzitter van de AC), benevens 
nog twee ervaren NHG-leden; 

- drie leden namens het IOH: drie hoogleraren 
huisartsgeneeskunde; 

- een huisarts uit de kring van de LHV. 
De Autorisatie Commissie beoordeelt de inhoud 
van de standaard, waarbij speciale aandacht 
wordt gegeven aan de opgenomen richtlijnen 
alsmede aan de wetenschappelijke onderbou
wing daarvan. De AC kaneen standaard zonder 
meer autoriseren, om bepaalde wijzigingen ver
zoeken danwel de standaard afwijzen. 

Als er sprake is van een verzoek om wijziging, 
zal de NHG-staf in overleg treden met de des
kundigenwerkgroep die de standaard heeft ge
formuleerd. Nadat de gevraagde wijzigingen zijn 
aangebracht danwel met redenen omkleed ach
terwege zijn gelaten, wordt de concept-stan
daard alsnog voor autorisatie aan de AC voorge
legd. 

Als er sprake is van afwijzing, zal het Dagelijks 
Bestuur aan de NHG-Adviesraad Standaarden 
om een advies vragen ten aanzien van het rond 
de afgewezen standaard te voeren beleid. Het 
advies kan gaan in de richting van het verder 
afzien van activiteiten rond het gegeven onder
werp, of aanmoedigen tot het publiceren van 
delen van de concept -standaard als artikel in 
Huisarts en Wetenschap danwel tot het nemen 
van initiatieven die alsnog leiden tot de formule
ring van een standaard met betrekking tot het 
gegeven onderwerp. 

Autorisatie van een standaard is een feit wan
neer minimaal vijf leden van de AC v66r autori
seren zijn. Dit houdt in dat ook ten aanzien van 
elke gewenste wijziging wordt nagegaan of mini
maal vijf leden van de AC v66r de wijziging zijn. 

Vanaf september van dit jaar worden de zittin
gen van de Autorisatie Commissie structureel 
bijgewoond door de voorzitter van de deskundi
genwerkgroep en het voor de eindredactie van 
de standaard verantwoordelijke NHG-staflid. 
Deze kunnen door de AC gehoord worden in 
geval er opmerkingen of vraagpunten zijn. Daar
naast kunnen de overige leden van de betreffen
de deskundigenwerkgroep alsmede de stafleden 
van de Afdeling Standaardenontwikkeling de 

zittingen van de Autorisatie Commissie als toe
hoorder bijwonen. 

Bestuurlijke bekrachtiging 

Een door de AC geautoriseerde standaard wordt 
door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan het 
Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur 
neemt de standaard voor wat betreft de inhoud 
als gegeven aan en bepaalt vervolgens of zij de 
standaard ter bekrachtiging aan het NHG-leden
congres aanbiedt. Van het NHG-ledencongres 
wordt gevraagd vast te stellen of het wijs beleid is 
om met de onderhavige standaard als NHG
standaard naar buiten te treden. 

Het feit dat het Ledencongres geen invloed 
meer kan uitoefenen op de inhoud van de stan
daard en aileen (vaak overbekende) beleidsas
pecten ter discussie staan, brengt mee dat voor 
de extra bijeenkomsten van het Ledencongres 
ter bekrachtiging van standaarden weinig be: 
langstelling bestaat. 

Publikatie 

Een door het NHG-ledencongres tot NHG-stan
daard verheven standaard wordt in verkorte 
vorm aangeboden aan Huisarts en Wetenschap 
en met de intussen bekende vormgeving in H& W 
opgenomen. 

De verkorte vorm omvat: 
- titel en inhoud; 
- inleiding en motivering; 
- het voorgestelde beleid; 
- de totstandkoming van de standaard. 
Tevens wordt de samenvatting van de standaard 
op een geplastificeerde kaart in H&W ingelegd. 

Daarnaast wordt een complete versie van de 
standaard samengesteld. Deze bevat naast de in 
H&W gepubliceerde verkorte versie: 
- de wetenschappelijke verantwoording; 
- de verantwoording van de verwerking van de 

commentaren; 
- een overzicht van de randvoorwaarden; 
- een literatuurlijst en achtergrondmateriaal;, 
- waar nuttig en mogelijk een advies ten aanzien 

van de deskundigheidsbevordering. 
De complete versie van een standaard kan bij het 
NHG (tegen kostprijs) worden aangevraagd. _ 
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Dees over NHG-standaardenbeleid 

Ik Sta,lh,ecretari, \all \\'l'l/ijll, Vulbt!e/lllld
heid ell Cultum hL'dt up -' juli ILJSLJ l'ell hrief ,Iall 
het Nedl'rlalHh Ilui'dri>ell (iL'IHH'hchap ~e/llll
tkIl. wi.lartlil wij IlL't \oj~cnlk l'itercn: 

'Ill dl' llpllalHkll lijlHk ll\ll\\'ik~Llill[!L'11 ill lIL't 
n.'ILI \'an dL' ~L'Zlllldhl.·id"/(H~ inzaJ...c tiL' \'L'rhL'IL'
rill[! \ all dOl'lm,llit!hcid l'1l criil'ic'lltll' L'Il hl't 
I"L'ali .... l'rl.·1l "all :-.uh .... titutiL·, IlL'L'lllt lk hlli .... arh~L·
IlL'L' .... kllfldl' hL'h~tI\'L' L'CH L'l'ntrak' (luk Cell Yuur

trL'k~er,iullktic' ill, Tal \all ,truktullrm,latrl't!c'
len lijn \ all ill\luc'd up dl'/l' hl'J'(lc'I"t!IOC'P, 

'Hc,t i, dC'lhal\l' \',111 Ill't [!J'(lllt'lc' hc'lall[!, ebt 
hui"artsL'1l ill .... trUIllL'Illl'1l ill Ii;IIH.kll ~L'~L'\ L~1l \\'l)r

dell, \\a,mnC'L' ml'c'r uiliiormitcit \all halldl'kll 
wordt hl'rL'ikl L'1l hui .... ;lrtSl'!I tL'~l'11101't kUHllcn 

~llml'1l aall eic' \eralHlcrlil' l'i'l'll, dil' aall hl'1l 
!!L,ql'ld wonk-no 

'\ll't !!I'OlL' hl'lan~~tl'llill!! yolg ik de akti\'itl'itl'll 
\all U\\ (iCllollhchap tell a:lIl1iell \all het ollt\\'ik
kL'kn \';t11 stalHiaankl1 Yuur gOl'd hui .... arht!l'
llel',kUlldi[! hallekkll, Vall dl' jOIl[!l' produ~tell 
"I' dit lc'rrc'ill hch ik kC'lllli'[!L'1I0ml'I1. hL'ti,!L'l'1l lllij 
tot cell eL'r,ll' (lordec I hedt t!L' hr:lch t. da t '111C i
,t,IIHlaardcll bij kUllllell drat!c'll aall aaillielllij~e 
kwaiitl'ih\\:rhL'tL'rilll-!,-'Il in lk hllis;lrts~CIlCL'''~ 

~ullde, 

'llW llr~aJli";ltic let hicrtllL'L' cell ccr"tL', Il1aar 

tL'\ CI)'., \"cr~aaJldc "t,IP in de riL'htil1~ Y;111 hL't 

lllliforlllL'rL'Il L'n !2<lrandcrclI \,:In hL't produkt 

hlli~arh!2cIlL'c"kllndL . 
III hc,t \'L'ld \all de t!L'/olldheidvort! \crrieirt 1I 

ab lolidni!;! piol1ier .... wL'rk. 

Fc'n lladerL' IOrlllUlcrillt! \all lie- takLil \all 11lIis
,1I'hc'll ill de \orlll \,111 ,talldaarciell Illaakt loor 
,dk partijl'1l ill hc,t \eld \an lk [!c'lolldhc'icblort! 
dllidelijk \\:lawl' een hlli'arh a:lllsprl'c~b:l,1I i" 

, Ie\c'll' kUllllell ,wnda:lrekn ricirtingt!c\ elllllijil 
l·n in!!L'Hlerd wordcll up IlL't tl'rrcin Y<l1l til: 

op1cidill[! l'1l dC'~Ulldi[!hL'ic"he\l'rdL'lill[! vall 
hui,arhL'Il, Uir U\\ hrid heh ik Ilc'~rL'pC'n d:lt hc,t 
in de hl'do('lill.~ li!;!t iII \'lHlfkollll'lllk ~('\-allcn lk 

.... tandaardL'11 te Yoor/il'll Yall L"L'11 prO¥falllIl1a 

\"( )(lr lie"k llildi ~Ileid .... he\·()rlic ri n~. 

'11:llldha\int! - [!edurc'nLlc tcnlllill,tl' ellkek ja
rL'1l - \-an dL' door llW llr~alli .... aliL' Op~L'/L'ttl' 

prol'edurL' \(l,)I" elc ollt\\ikkc'lill~ l'1l her up-to
cbte hOlldell \,111 stalldaardcn en dl'skundi[!
hcilbl1L'\'Orlkril1~ .... progral1ll1l<I's. Ic!;!t lk ha .... is 
\O,H een k\\aliteihhl'kid \"or dc' 'c'ktor 11lIi,
arh~L'IlL"l· .... kllndL" . 

Dall heH,rt U het ec'll' 1:111 cell allllcr, 
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Standaarden - stand van zaken 

Z,'ab ecreiL'r hericht. trdt U ill dit IlUIllIllCr t!een 
,tand:lard aall. I let 1'<1lCi-he,tllur hedt intlls>ell 
all\'il'll'll \:111 de 'I AS ollt\all~l'n in/akc het 
startell \':ln11iL'lIWC projl'cten \oor het 'lillwikke
len \all ,tanc\a:lrdcll, Opwcpell \(lor dc \er,chil
kllde IIcrkt-!wc'pL'n lulkn u ill het oktoher
Illlllllller hcrciken, Ilieronder opllieu\\ eell bij
t!cwnkt ()\c'r/iL'ilt \all dc st:lnd \all zakcn, 

--~-------~~B:' ! Gepubliceerd 
- Diabetes Mellitus type II (Januan 1989); 
- Orale Antlconceptle (februari 1989); 

De VerwiJsbnef (maart 1989); 
(Drelgende) Miskraam (apnI1989), 
Enkeldistorsle (mel-I 1989); 
Bereikbaa rheid/Beschikbaarheid (mei-II 
1989), 

Geautoriseerd 
- Urineweginfecties (oktober 1989), 

Becom mentarieerd 
Mammagrafie (november 1989); 
Cervixuitstrijkjes (januari 1990); 
Medische verslagleg,ging (april 1990), 

In !;ommentaarfase 
Keelontsteking (februari 1990); 

- Schouderklachten (maart 1990), 

In ontwikkeling 
Vroegdiagnostiek Problematisch Alco
holgebruik (mei-I 1990); 
Ha rtritmestoornissen (mei-ll 1990); 
Otitis Media (juni 1990); 
Oogheelkundige Diagnostiek (septem
ber 1990), 

In voorbereiding 
Perifeer Arterieel Vaatlijden (oktober 
1990); 
IUD (november 1990), 

Op de rol 
Subfertiliteit; 
Open been; 
Verloskundlge inbreng van de Huisarts; 
Acne; 
Aanvragen Laboratoriomdiagnostiek; 
Migraine; 
Knieklachten; 
TIA; 

- Diagnostiek van cogrritieve stoornissen " 
blJ BeJaarden, 
Hyper tensle; 

~ CARA 

----------- ----------

CWO zoekt nieuwe leden 

De Commi>sie Wctenchappclijk ()lldcrlOek \'all 
hct NGII i, eL'n grocp hllisart,ell die 1.l'1!" wetell
schappelijk onderlOck doct Cll ,ieh ill het docil 
",Ill olldcrz(lek ,dlllO\t, Daarbij brellt-!t lij alh'iL'S 
uit aall het bc>tuur vall het NH(j, 

Wij hchbcll drillt!clld bchodte aan enthou
sia>!e hllisarhcn, En'arin[! ill het dOell \an 011-

lk-rlOek is absoluut niet nodi[!, U krij[!t ill de loo!, 
dcr tijd \',ml.e!f cell t!e:ckt!en ,ehlllill[! ill het doen 
ell bcoorelckll \',m ondcrz(lek, Inlc'rnc ,eholilli,! 
\oor alk lcdell ell apart VO,H Ilieuwe kdell ,taat 
d<lar b'Ht! \'e'or. \\cedoen ko>r weliswaar tijd, 
maar k\crt l'en hoop 01': plL'licr ell \oor,il el'1l 
kriti,cilL' kijk op her \ak, 

Het i, de t!e\\oolltc dat a'pirallt-kdcn eCf,t 
cen aantal kcrcil de lllaandelijbe h'r[!alkrillt!l'll 
bijwollcll ell pa, daarna t'e,li"l'll of Ie wilkll 
dec I rll'rlll' 11 , LJ kUllt lich dll' cnit!zins HijblijvClld 
aalllllc1dcn, 

Iklan[!'tellenckll kunllen tcldoni,ch informatie 
Hat!ell bij dc secretaris vall dL' CWO: Joost Zaat: 
teldooll 11299tl-44.1I11 (praktijk) en 1122LJ()
-,h,<~11r (prill'), 

Extra Ledencongres 

III \nhalld mct de bckraehti[!illt! van de l\HG
,talldaard '( 'crvixuitstrijkjcs' wordt c'CII Extra 
LL'lk'JlCollg.rL'~ t!chuudcn Oil donderdag ~.~ 110-

vc:mbl'r om IK()() llllr, 
I'!UIIIS: :'>IH(i .. bure:llL Wilhelminapark 4), 
l'trL'Cilt, 

()"g<ll'(': Ciraat! schriftelijk \'1\1')1" 9 110\ elllhLT a,', 

OUDEJAARGANGEN 

Bij litLTatullrolldcrllll'k ill ja,ut!alli,!cn van IIl1is
urts ('// I\'el('//sellll!' fal men t!ebruik makell vall 
hc'lcumlliatic\'e rct!istl.'f l'i72-ILJKh ell de daarop
\olt!cmlc jaarret!i,tcr" Hl'l loekwerk kan be
perkt wordcll door Cl'1l comJluterllitdraai aan tc 
\Tagl'll. DL' Ino~i..'lijkl' in~allgl>n hier\'oor zijn de 
2..1 thema'" dL' 7()1I trdw(lordell en de alllc'ursna
men, Bij clkc titelbe'l'hrij\int! wordt ,teeeb het 
'"Or! artikel \erllll'ld, 

V,l(H dl'le dien't\crkllillt! wordell ,kl'hh de 
dirl'ctc UJlkosk'll ill rckL"ning gcbradlt. Illcl cell 

millimum \all f 1),- pcr aall\Taa[!, V()or aan\Ta
[!cn Lin Illcn zich ~ bij \'oorkeur schriftclijk ~ 
lI'elllkn tllt het redaetiesccretarraat \all !lUi.lllrts 

1'// Welf'//sf'hlll), l'ostbus 14Ul), -,:'i()K SB 
Utrecht. 

Vall hl't cllmulatievc' rc~i,tcr ILJ72-ILJS(r lijll 
mcrit!ell' not! e\l'mplarell be,chikhaar il f J(I,~ 
pLT,tuk, 
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