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Voorwoord

Voor u ligt de eerste druk van het Handboek Voortplantingsgeneeskunde. In dit boek worden fysiologie en patho-
logie van de voortplantingsgeneeskunde beschreven.
Na een uitgebreide begripsbeschrijving wordt de lezer meegenomen in de tijd. Aan de hand van de levens-
loop van de mens wordt aandacht besteed aan de aanloop naar de vruchtbare levensfase, de puberteit, via het 
ontstaan van kinderwens, naar behandeling van fertiliteitsproblemen tot aan het natraject en uiteindelijk de 
menopauze. Niet alleen de gynaecologische kijk op de voortplantingsgeneeskunde komt aan de orde; de redac-
tie heeft gestreefd naar een zo multidisciplinair mogelijke benadering van het vak. Ook (kinder)endocrinolo-
gische, andrologische, chirurgische, psychologische, genetische, ethische en communicatieve aspecten spelen 
een rol bij de behandeling van een subfertiel paar en krijgen daarom aandacht in dit boek. Dit boek gaat over 
de geneeskunde van de voortplanting. De nadruk ligt dan ook op de diagnostiek en behandeling en wat minder 
op bijvoorbeeld de embryologische raakvlakken van dit vakgebied.
Bij de totstandkoming van dit handboek heeft een intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen Neder-
landse en Vlaamse auteurs. Het is interessant te zien dat er, ondanks enige verschillen, opvallend veel overeen-
komsten bestaan tussen de voortplantingsgeneeskunde in Nederland en in Vlaanderen. Bij veel hoofdstukken 
zijn zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs betrokken geweest om waar nodig de verschillende perspectieven 
te kunnen belichten. De redactie dankt alle auteurs hartelijk voor hun bijdragen en voor hun flexibiliteit in de 
samenwerking.
Dit handboek is bedoeld voor studenten geneeskunde, gynaecologen in opleiding en medische professionals 
met belangstelling voor voortplantingsgeneeskunde. De redactie houdt zich aanbevolen voor adviezen en sug-
gesties van lezers.
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