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Ten geleide

De afgelopen tien jaar is de kennis over chronische vermoeidheid aanzienlijk toegenomen. Dit boek
beschrijft de stand van zaken in diagnostiek en behandeling van deze veelvoorkomende klacht. Het doel
van dit boek is de kennis van professionals over chronische vermoeidheid te vergroten. We hopen dat deze
kennis ook toegepast gaat worden in de praktijk en dat meer patiënten kunnen profiteren van de nieuwe
inzichten. Het handboek is primair bedoeld voor artsen, psychologen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen
en studenten, met belangstelling voor het probleem chronische vermoeidheid. Het boek is onderverdeeld
in vier delen: een algemeen deel over chronische vermoeidheid, een deel over het chronischevermoeidheidssyndroom, een deel over vermoeidheid bij kanker en tot slot een deel over vermoeidheid bij enkele
veelvoorkomende ziekten.
Elk hoofdstuk is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Om die reden hebben we vooral gekozen voor
aspecten van chronische vermoeidheid en voor met chronische moeheid gepaard gaande aandoeningen
waarnaar onderzoek gedaan is. Waar deze kennis ontbreekt, hebben we gebruikgemaakt van (eigen)
klinische ervaringen.
Gijs Bleijenberg, Henriëtte van der Horst, Jos van der Meer en Hans Knoop

