
dr. E.A.C. Beenakker, dr. H.J Schers (redactie)
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Voorwoord

Huisartsgeneeskunde is geen gemakkelijk vak. Je moet van veel aandoeningen be-
trekkelijk veel weten, soms om weinig te hoeven doen. Dit boek toont een dwarsdoor-
snede van de problematiek zoals de huisarts die in zijn spreekkamer ziet passeren.
Van pijn op de borst tot vlekjes met koorts, van een neusverstopping tot pijn bij kan-
ker. Omdat het onmogelijk is het gehele palet van aan de huisarts gepresenteerde
klachten in één boek te vatten, hebben we ons in het benaderen van auteurs moeten
beperken. Dit leverde bijna dertig mooie verhalen op uit de huisartsgeneeskundige
praktijk. Naar onze mening is het een evenwichtige bloemlezing geworden.
De beschreven casus gaan steeds uit van de klachten waarmee de patiënt zich presen-
teert aan de huisarts. Door middel van vragen worden de verhalen verder uitgewerkt.
Hierbij wordt het huisartsgeneeskundig diagnostische en therapeutische denkproces
bij de lezer zo veel mogelijk gestimuleerd. De hoofdstukken zijn bijna allemaal ge-
schreven door deskundige in de materie ingevoerde huisartsen. Dit heeft de herken-
baarheid en relevantie voor de praktijk sterk vergroot.
Het boek is geschreven voor de doelgroep geneeskundestudenten, AIOS huisartsge-
neeskunde, en huisartsen zelf. Door zijn opzet is het voor meerdere doeleinden ge-
schikt. Je kunt het van a tot z doorlezen, er af en toe eens in grasduinen, of het boek
erbij pakken als een van de beschreven klinische problemen zich in de praktijk aan-
dient. Hoe het ook gebruikt wordt, we hopen dat het boek zijn weg naar de lezer zal
vinden. De redactie houdt zich aanbevolen voor commentaar en opmerkingen.

Martijn Beenakker en Henk Schers
November 2009


