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Voorwoord

Genetica is steeds belangrijker in alle geneeskundige specialismen: artsen krijgen steeds meer

vragen voorgelegd over de rol van genetische factoren bij ziekte en preventie. Vragen rond na-

komelingschap blijven belangrijk, daarvan getuigt ook de inhoud van dit boek, maar de rol van

de genetica is al lang niet meer tot dat onderwerp beperkt. Dit toenemende belang van genetica

voor de dagelijkse gezondheidszorg, voor het klinische werk, is de eerste reden voor dit boek.

De tweede reden is dat de mogelijkheid om genetische screening en diagnostiek te laten uitvoe-

ren vaak, zo niet altijd, vraagt om een ethische afweging, of het nu gaat om het recht om te

weten of niet te weten, om de maatschappelijke consequenties van genetische kennis of om de

gevolgen van zulke kennis voor familieleden van de patiënt.

De opzet van het boek is, zoals steeds in deze reeks, casuı̈stisch. Dat past uitstekend bij zowel

het klinische als het ethische perspectief. Uitgaande van de problematiek van een bepaalde pa-

tiënt illustreren experts, in de vorm van een vraag-en-antwoordspel, de bestaande kennis op het

gebied van genetica en stellen zij steeds een of meer ethische aspecten van de casus aan de

orde.

Aan dit boek hebben 56 auteurs meegewerkt. De redactie heeft geprobeerd om eventuele over-

lap in onderwerpen zo klein mogelijk te maken door kruisverwijzingen aan te brengen. Toch is

het onvermijdelijk dat sommige aspecten meer dan eens aan de orde komen.

Wij hebben dit boek samengesteld met in ons achterhoofd twee soorten lezers. Ten eerste de

praktiserend medici, die zich hierin kunnen oriënteren over de genetische en ethische aspecten

van ziekten. Ten tweede geneeskundestudenten en studenten in de paramedische vakken, die

er veel leerstof in zullen aantreffen.

N.J. Leschot

D.L. Willems
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