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Voorwoord

Precies veertig jaar geleden verscheen Patiënt en huisarts: een leerboek huisartsgeneeskunde van Jan van 
Es. Het is het eerste en – tot nu toe – enige leerboek huisartsgeneeskunde dat een volledig beeld schetst 
van de huisartsgeneeskunde. Sinds die tijd zijn er veel boeken verschenen waarin diverse aspecten van de 
huisartsgeneeskunde uitgewerkt worden, zoals het diagnostisch proces, de arts-patiëntcommunicatie, de 
praktijkorganisatie, het beleid bij chronische aandoeningen, enzovoort, maar het boek van Van Es is na een 
eerste herziening in 1984 niet meer opnieuw uitgekomen. 
De huisartsgeneeskunde heeft in die veertig jaar, zowel in Nederland als in Vlaanderen, een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt en is een volwaardige academische discipline geworden. Alle reden dus om een 
nieuw leerboek huisartsgeneeskunde uit te brengen. 
De redactie heeft een groot aantal auteurs, de meesten zijn verbonden aan Vlaamse of Nederlandse univer-
siteiten, bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan dit nieuwe leerboek huisartsgeneeskunde. Bijna 
alle hoofdstukken zijn door een duo van een Nederlandse en een Vlaamse auteur geschreven. Met de keuze 
voor deze opzet hoopt de redactie een groot draagvlak voor het leerboek te creëren in Nederland en Vlaan-
deren. Wel brengt deze keuze met zich mee dat de individuele hoofdstukken vaak een eigen signatuur 
hebben, met de ene keer een meer Vlaamse en de andere keer een meer Nederlandse kleur. 
We hopen dat het Leerboek huisartsgeneeskunde zijn weg vindt in de medische curricula van de Neder-
landse en Vlaamse universiteiten en gebruikt zal worden in de opleiding tot huisarts, maar ook in de praktijk 
werkzame huisartsen kan boeien. 

De redactie


