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Voorwoord

‘Is er behoefte aan een Leerboek hematologie in de Nederlandse taal?’ Dat was de heersende vraag bij de 
eerste druk. En zijn wij in Nederland en België in staat een up-to-date Nederlands tekstboek van niveau te 
genereren? Die beide vragen kunnen inmiddels volmondig en ondubbelzinnig worden beantwoord met ‘ja’ 
en ‘ja’. Het is vanwege de overweldigende belangstelling voor het Handboek hematologie en het succes dat 
de redactie met overtuiging aan het werk is getogen voor deze tweede geheel herziene druk.
Het veld van de hematologie over de volle breedte is meer dan ooit in beweging en er voltrekken zich op 
bijna elk onderdeel van het vakgebied belangwekkende en opzienbare ontwikkelingen. Vele van deze 
ontwikkelingen bieden wezenlijk nieuw inzicht in de mechanismen van hematologische processen en 
de biologische basis van hematologische ziekten. Sommige ontwikkelingen markeren doorbraken in de 
patiëntenzorg. Zij bepalen de klinische praktijk van de behandeling van de patiënt met een hematologische 
aandoening van vandaag. De vorige druk dateert uit 2008. Het was hoog tijd voor deze nieuwe druk.
Van twee ‘founding’ redacteuren, prof. Theo de Witte en prof. Marc Boogaerts, heeft de redactie afscheid 
genomen. Hun initiërende bijdrage aan de totstandkoming van het Handboek hematologie is bepalend 
geweest voor de succesvolle lancering van het Leerboek hematologie. Hun geestelijk vaderschap blijft 
ook in deze druk doorklinken. Een drietal nieuwe redacteuren, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek en Sonja 
Zweegman, is toegetreden en versterkt de huidige redactie.
Dankzij de uitmuntende bijdragen van een keur van auteurs met uiteenlopende gespecialiseerde achter-
grond, presenteren wij een hoogwaardig, geheel geactualiseerd Leerboek hematologie. Binnen het 
collectief van auteurs hebben enige wisselingen plaatsgevonden, en in die gevallen hebben experts de 
plaats ingenomen van voorgangers die een bijdrage hadden geleverd aan de eerste druk. Op de stevige 
basis die door die voorgangers is gelegd, wordt in deze druk voortgebouwd. In de hoofdstukken, getuige 
hun kwaliteit en diepgang, is de inhoudelijke deskundigheid van de auteurs die verbonden zijn met dat 
onderdeel van het veld, tastbaar aanwezig. Wij zijn de auteurs erkentelijk voor hun bijdragen die dit boek 
maken tot een standaard in de hematologie.
Het Leerboek hematologie is ook in elektronische vorm beschikbaar en wordt via internet ondersteund met 
aanvullende digitale informatie die toegankelijk is voor hen die het boek aanschaffen.
De naam van het boek is bij deze druk herdoopt van ‘handboek’ tot ‘leerboek’. Het boek biedt de lezer 
immers de mogelijkheid om zich in de volle breedte te oriënteren in het veld van de hematologie en in de 
context van hematologische ziekte gericht kennis te verwerven over onderwerpen en hun achtergrond. 
Daarnaast biedt het boek een toegankelijk toevluchtsoord als naslagwerk.

Het is de wens van de redactie dat het Leerboek hematologie zijn doelstellingen wederom in ruime mate 
waarmaakt en van praktisch en theoretisch nut blijkt te zijn voor artsen en medisch specialisten van velerlei 
relevante medische achtergrond. Wij hopen en vertrouwen erop dat het Leerboek als een welkome baken 
van kennis intensief geraadpleegd wordt door studenten en collega’s in opleiding. Als voorheen houden wij 
ons warm aanbevolen voor suggesties en aanbevelingen.

Bob Löwenberg, Gert Ossenkoppele, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek, Sonja Zweegman
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