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Voorwoord

Het antwoord op de vraag waarom hematologie zo’n fascinerend vak is, laat zich raden. Het vak heeft
wortels in laboratorium én kliniek. In moderne terminologie is hematologie typisch een translationeel
vak waarbij wetenschappelijke bevindingen vanuit het laboratorium naar klinische toepassing
worden vertaald en in omgekeerde richting klinische vraagstellingen het wetenschappelijk onderzoek
bevruchten. Het is een zich snel vernieuwend vak. De hematologie beweegt zich op wijd uiteenlopende
kennisvelden, die variëren van moleculaire analyse tot de benadering van de oudere patiënt met anemie.
Het terrein van de klinische hematologie bestrijkt een breed palet van aandoeningen die uitwaaieren van
zeldzame aangeboren ziekten tot de veelvoorkomende trombose en embolie en een gevarieerd scala aan
kwaadaardige ziekten met een zeer pluriform beloop. De diagnostische benaderingen zijn divers en de
therapeutische modaliteiten in hun volle breedte zijn dat niet minder. De hematoloog houdt zich bezig met
bloedtransfusie, stolling, stamceltransplantatie, immunotherapie, moleculaire therapie en chemotherapie.
De diversiteit bepaalt de veelzijdigheid van het vak. Het voorliggende Handboek hematologie biedt een
weerspiegeling van die gevarieerde en fascinerende rijkdom.
Hematologie loopt van oudsher voorop in het veld van de geneeskunde wat betreft de introductie van
nieuwe diagnostische en therapeutische concepten. Het vakgebied verandert onder invloed van de
kennisontwikkeling in recordtempo. Dit vormt het motief waarom dit handboek wordt uitgebracht. Het
beoogt op compacte wijze de stand op te nemen van de diagnostiek en behandeling van hematologische
ziekten en tegelijkertijd inzicht te bieden in (patho)fysiologische mechanismen en zicht te verschaffen op
ontwikkelingen. Het is bedoeld voor degenen die een doelgerichte oriëntatie op prijs stellen, zoals medisch
specialisten in opleiding, promovendi in het vakgebied hematologie, klinisch werkzame internisten en
hematologen en artsen, biologen of chemici werkzaam in hematologische laboratoria, klinisch chemische
laboratoria en transfusielaboratoria. Hopelijk zal het hen van dienst zijn bij een verdieping inzake
onderwerpen die hun bijzondere interesse wekken. Medische studenten kunnen er naar verwachting hun
voordeel mee doen voor het verkrijgen van een helder overzicht en voor het verwerven van een beter begrip
van de achtergrond van hematologische ziekten en (patho)fysiologische processen.
Wij hopen en verwachten dat dit handboek in deze veronderstelde behoefte zal voorzien. Die verwachting
wordt versterkt door de kwaliteit van de auteurs uit Nederland en Vlaanderen die aan dit handboek hun
medewerking hebben willen verlenen. Het Handboek hematologie mag bogen op de bijdragen van een
keur van auteurs, vooraanstaande autoriteiten in hun vakgebied. De redactie prijst zich gelukkig met hun
‘persoonlijke stempel en aanwezigheid’ in deze bladzijden.
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