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Differentiële diagnostiek in
de interne geneeskunde
Al 20 jaar een waardevol hulpmiddel bij het stellen van de differentiële
diagnose
Beschrijft recente richtlijnen en standaarden
Vernieuwde en herziene editie
Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op
anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Daarbij is een
consequente en systematische benadering noodzakelijk. Dit boek heeft zich vanaf de eerste
druk, nu twintig jaar geleden, bewezen als een waardevol hulpmiddel bij dit proces. In deze
herziene editie komen opnieuw alle aspecten van de interne geneeskunde aan bod. Veel
hoofdstukken zijn herschreven door nieuwe auteurs. Nieuw is dat aan de lever een apart
hoofdstuk is gewijd; hetzelfde geldt voor somatisch onverklaarde klachten. Zoveel als mogelijk
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is gebruik gemaakt van recente richtlijnen en standaarden. In eerdere edities werden het
handboek en het compendium apart uitgegeven. In deze vijfde herziene editie is ervoor
gekozen tabellen en figuren alleen in het compendium aan te bieden en niet meer in het
handboek op te nemen. Zo zijn de beide boeken slechts tezamen te gebruiken en
complementair aan elkaar. Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde is bedoeld voor
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huisartsen, internisten, studenten die co-assistentschappen lopen en voor arts-assistenten in
opleiding tot internist of een aanverwant specialisme.
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