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Woord vooraf

Voor u ligt de vierde en opnieuw geheel herziene druk van het Handboek diabetes mellitus. Sedert de eerste uit-
gave in 1991, destijds onder de redactie van dr. Evert van Ballegooie en dr. Rob Heine, heeft het boek zich een 
vaste plaats verworven als – zoals de titel al aangeeft – hét Nederlandstalige handboek. De kracht van het boek 
ligt in het feit dat een groot aantal – in totaal ruim zestig! – deskundigen uit Nederland en België vanuit hun 
specifieke expertise hebben bijgedragen aan een samenhangend en begrijpelijk geheel.
Diabetes, diabeteszorg en de organisatie daarvan zijn actueler dan ooit tevoren. Nederland telt waarschijnlijk 
al meer dan een miljoen mensen met diabetes, en daarbij heeft de implementatie van de NDF Zorgstandaard 
de zorg beter gedefinieerd. De organisatie van de diabeteszorg is drastisch veranderd doordat er een landelijk 
dekkend netwerk van zorggroepen tot stand is gekomen. Geprotocolleerde zorg, indicatiestelling, informatise-
ring, multidisciplinair werken en taakdelegatie zijn sleutelbegrippen geworden. Naast deze organisatorische 
vernieuwingen zijn er ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en farmacotherapie grote ontwik-
kelingen geweest en nog steeds gaande. Tot slot zijn ook de inzichten over de doelen van en keuzen bij de 
behandeling gewijzigd, met een sterke trend naar geïndividualiseerde zorg. Het zal duidelijk zijn dat een  
compleet en diepgaand handboek over deze materie niet langer het werk van één of twee personen kan zijn, 
maar de bijdrage van velen vraagt.
Al enkele jaren werd de noodzaak van een nieuwe druk onderkend, maar toch zijn er ruim ruim acht jaar ver-
streken sinds de derde druk verscheen in 2004. Nam bij die gelegenheid Cees Tack de taak van initiatiefnemer 
Evert van Ballegooie over als mederedacteur van het boek, in de huidige, vierde editie is Rob Heine terug-
getreden als redacteur en is zijn taak overgenomen door twee nieuwe mederedacteuren, Michaela Diamant 
en Eelco de Koning. Wij zijn Evert van Ballegooie en Rob Heine veel dank verschuldigd voor hun belangrijke 
bijdragen die uiteindelijk tot dit boek hebben geleid.
Bij deze vierde druk heeft het boek niet alleen een nieuw uiterlijk gekregen, maar ook – belangrijker nog – de 
inhoud heeft grote veranderingen ondergaan. De meeste hoofdstukken zijn herzien dan wel compleet her-
schreven, en opnieuw is er een aantal hoofdstukken bijgekomen. Een nieuw hoofdstuk is specifiek gewijd aan 
de classificatie van diabetes, zodat beter tot zijn recht komt dat er tal van verschillende vormen van diabetes 
bestaan. Er is een hoofdstuk over obesitas, een onderwerp dat sterk aan diabetes mellitus type 2 gerelateerd 
is. Een nieuw hoofdstuk is er ook over diabetes in relatie tot bijzondere activiteiten, sporten en beroepen. Het 
laatste hoofdstuk is zoals steeds gereserveerd voor de patiënt met diabetes zelf. Een van de resultaten van al 
deze herzieningen is dat het boek aanzienlijk omvangrijker is geworden.
Onveranderd is onze hoop om met dit handboek een bijdrage te mogen leveren aan de scholing en nascholing 
van alle professionals die zich dagelijks met de zorg voor mensen met diabetes bezighouden en daardoor bij 
te dragen aan een betere kwaliteit van die zorg. Dat laat onverlet dat wij ook hopen dat het boek een inspira-
tiebron kan zijn voor allen die zich willen verdiepen in dit onderwerp. Wij houden ons zeer aanbevolen voor 
opmerkingen en suggesties.
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