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 Ten geleide

In de moderne geneeskunde speelt medicamenteuze therapie een niet weg te denken 
rol. Bij een zeer groot deel van de ziektes en in vrijwel alle medische settings worden 
geneesmiddelen ingezet. Effectieve en veilige farmacotherapie is echter geen eenvou-
dige zaak en vraagt veel kennis en inzicht van de voorschrijvende arts. Behalve een hel-
der idee over de juiste keuze van een medicament in een specifieke klinische situatie, 
dient rekening te worden gehouden met de veiligheid van deze therapiekeuze voor de 
betreffende patiënt (sterk beïnvloed door individuele eigenschappen van de patiënt en 
eventuele comorbiditeit) of de mogelijkheid van interacties met andere geneesmiddelen. 
Kennis en expertise bij het voorschrijven ven geneesmiddelen gaat vrijwel elke arts aan 
en gelukkig wordt hieraan steeds meer aandacht besteed in de medische curricula en 
vervolgopleidingen. Daarnaast is het goed deze kennis en expertise telkens weer aan te 
scherpen en het oefenen met voorbeeldpatiënten is daarbij een nuttig instrument. En dat 
is precies wat wordt aangereikt in Probleemgeoriënteerd denken in de farmacotherapie. In 
dit boek wordt moderne medicamenteuze therapie aan de hand van klinische casuïstiek 
uitgebreid geïllustreerd en toegelicht, waarbij de patiënt en zijn of haar geneesmiddel 
centraal staat. Een zeer breed scala aan uiterst praktische klinische situaties met far-
macotherapeutische implicaties wordt op een heldere wijze gepresenteerd. Dit boek is 
daarmee een uitstekend oefenboek voor geneeskundestudenten en artsen in opleiding 
tot huisarts of specialist, en mogelijk ook voor in de praktijk reeds actieve huisartsen en 
specialisten die hun kennis op dit gebied nog wat verder willen vergroten. 

Marcel Levi, internist
Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam



 Voorwoord

De farmacologie en in het bijzonder de farmacotherapie wordt door velen gezien als een 
‘moeilijk’ onderdeel van de studies farmacie en geneeskunde. In de curricula is het vaak 
een weinig praktisch vak, met een hoog abstract gehalte. In Probleemgeoriënteerd denken 
in de farmacotherapie wordt een praktische invalshoek gekozen. De lezer maakt zich het 
klinisch redeneren eigen op verschillende probleemgebieden aan de hand van casuïstiek, 
zoals die zich in de klinische praktijk van alledag voor kan doen. In een zeer praktische 
vraag- en antwoordopzet wordt een klinisch probleem op systematische wijze uitgediept 
aan de hand van een gepresenteerde patiënt. Uitkomsten van anamnese, lichamelijk 
onderzoek en aanvullend onderzoek leiden tot een diagnose en een medicamenteuze be-
handeling. Wanneer wordt overgegaan tot het voorschrijven van geneesmiddelen, moet 
de arts zich bewust zijn van het mogelijke bijwerkingenprofiel, mogelijke interacties, 
van kinetische veranderingen bij nier- en leverfunctiestoornissen en van specifieke vei-
ligheidsaspecten. Deze klinische en farmacotherapeutische analyses zijn buitengewoon 
verhelderend voor studenten, coassistenten, arts-assistenten en huisartsen. Dit boek is 
in eerste instantie bedoeld voor studenten geneeskunde, coassistenten, apothekers, en 
(klinisch) farmacologen, maar is tevens interessant voor huisartsen, spoedeisendehulp-
artsen, internisten en overige medisch specialisten, inclusief de assistenten en coassis-
tenten, die te maken krijgen met farmacotherapeutische behandeling van patiënten. 
Eerder verschenen in deze succesvolle probleemgerichte serie delen over de cardiologie, 
interne geneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, huisartsgeneeskunde en nog 
veel meer.
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