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“Cardiovasculaire ziekten treden bij vrouwen zeven tot tien jaar later op
dan bij mannen”
“Vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief als mannen”
“Vrouwen met diabetes type II hebben 50% meer kans op fatale
coronaire ziekten dan mannen met dezelfde ziekte”
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Deze voorbeelden tonen aan dat het belangrijk is om sommige klachten
en ziekten specifiek vanuit de vrouwelijke invalsho ek te bekijken. De
hedendaagse geneeskunde is echter vooral voor en door mannen
ontwikkeld. Handboek vrouwspecifieke geneeskunde is een complete,
Nederlandstalige uitgave over het onderwerp vrouwspecifieke
geneeskunde.

Het boek behandelt in 27 hoo fdstukken een breed scala aan onderwerpen, van inrichting van de zorg
tot diabetes. Ook is er aandacht voor vrouwspecifieke thema’s als preconceptie en mammacarcinoom.
De informatie wordt op een toegankelijke manier gebracht: er is veel aandacht voor casuïstiek en elk
hoofdstuk wordt afgesloten met take home messages.
Handboek vrouwspecifieke geneeskunde is interessant voor medisch specialisten, huisartsen,
zo rgmanagers, zorgverzekeraars en iedereen die te maken heeft met gezondheid en ziekte bij vrouwen.
Meer informatie over het boek kunt u vinden op www.vrouwspecifiekegeneeskunde.nl.
Over de redactie
Pro f. dr. B.C.J.M. Fauser werkt als gynaecoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en is hoogleraar
Voortplantingsgeneeskunde, prof. dr. A.L.M. Lagro‐Janssen is huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies
Medische Wetenschappen bij het Universitair Medisch Centrum St Radboud en dr. A.M.E. Bos is als
gynaecoloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Over Prelum Uitgevers
Prelum Uitgevers is een multimediale, wetenschappelijke uitgeverij die zich met haar uitgaven richt op
beroepsbeoefenaren, studenten in de gezondheidszorg en hoog opgeleide leken. In nauwe samenwerking
met o.a. huisartsen, tandartsen en medisch specialisten bedenkt, vervaardigt en verkoopt Prelum Uitgevers
diverse informatieproducten, variërend van boeken en tijdschriften tot websites en applicaties.
Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Voor vragen of het aanvragen van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met de uitgever, Gina
Doedens (Doedens@prelum.nl).

