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Voorwoord

Om te leren van je fouten moet je eerst weten dat je fouten maakt. – Philo

Anesthesiologie leren is een uitdagend en dynamisch proces. De jaren van opleiding vormen daarbij een 
solide basis voor de verdere ontwikkeling tijdens de carrière. Het verwerven van een brede vakinhoudelijke 
kennis, het leren uitvoeren van complexe anesthesiologische handelingen en het leren omgaan met een 
nieuw verworven verantwoordelijkheid is intensief. Dit kan, mede door de grote verscheidenheid aan 
patiënten en ingrepen, in de beginfase van de opleiding als overweldigend worden ervaren. Een tekstboek 
waarin de praktische informatie – die in de dagelijkse anesthesiologische praktijk zo belangrijk is – op een 
overzichtelijke en toegankelijke manier wordt gebundeld kan hier van toegevoegde waarde zijn.
Klinische anesthesiologie is geschreven voor anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen, coassistenten en 
artsen die hun eerste stappen zetten in de wereld van de anesthesiologie. Het boek behandelt alle relevante 
aspecten van de perioperatieve anesthesiologische zorg, geprojecteerd op een achtergrond van belangrijke 
farmacologische, pathofysiologische en anatomische principes. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de meest relevante ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. De redactie heeft ernaar gestreefd om de 
inhoud van het boek een afspiegeling te laten zijn van de gangbare praktijk in een gemiddeld Nederlands 
operatiekamercomplex. Om die reden is een breed en divers samengestelde auteursgroep aangetrokken, 
die bestaat uit jonge en ervaren anesthesiologen en/of wetenschappers.
Ondanks de grote verscheidenheid aan auteurs is de opbouw van de hoofdstukken uniform. Dit bevordert 
de leesbaarheid en maakt het boek als naslagwerk gemakkelijk in het gebruik. De auteurs hebben bij het 
schrijven van de hoofdstukken niet geschuwd ook die onderwerpen te behandelen waarover binnen het 
vakgebied discussie bestaat. Om die reden is met betrekking tot specifieke adviezen in dit boek een andere 
mening mogelijk. De redactie heeft bewust gekozen voor een heldere boodschap in de grijze gebieden 
van het vakgebied, zodat duidelijkheid en overzicht geboden worden aan de beginners in ons vak. Een 
voorgesteld beleid is te allen tijde inhoudelijk onderbouwd, veilig en verantwoord.
Net zoals het vak anesthesiologie in ontwikkeling is, zal de inhoud van dit boek zich blijven ontwikkelen. 
Wij zijn daarom dankbaar dat onze prettige en intensieve samenwerking met uitgeverij De Tijdstroom 
niet alleen dit boek heeft opgeleverd, maar ook een bijbehorende website. Via onze website www.klinische-
anesthesiologie.nl ontvangen wij graag feedback van de lezer, zodat toekomstige uitgaven van dit boek nog 
beter aansluiten bij de wensen van de nieuwe generatie anesthesiemedewerkers en anesthesiologen. 

Aleid Stamer, Markus Klimek en Peter Noordzij

 tweede druk 

Binnen twee jaar na de eerste uitgave van Klinische anesthesiologie verschijnt nu een vernieuwde en 
uitgebreide tweede druk van dit succesvolle Nederlandstalige tekstboek. Voor de tweede druk van dit boek 
was het doel van redactie de verschillende onderdelen van het vakgebied anesthesiologie zo compleet 
mogelijk te behandelen. Daarom is de tweede druk uitgebreid met de hoofdstukken ‘Bloedgasanalyse’ 
(hoofdstuk 12) en ‘Anesthesie bij interventies buiten het operatiekamercomplex’ (hoofdstuk 26).
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