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HANDIG NASLAGWERK KINDERGENEESKUNDE

Derksen-Lubsen G, et al. Compendium kindergeneeskun-
de. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2018. ISBN 
9789036817912. Prijs € 99,-

De vijfde druk van Com-
pendium kindergeneeskunde 
biedt een praktisch han-
teerbaar overzicht in 59 
hoofdstukken. Het is een 
lijvig boek, geschreven door 
kinderartsen, dat huisart-
sen desondanks toch graag 
binnen handbereik willen 
hebben. Door de uitgebrei-
de inhoudsopgave en het 
register vind je snel de weg 
in het boek.

Het Compendium is be-
doeld als naslagwerk: om 

snel informatie bij de hand te hebben in acute situaties, voor 
verdieping tijdens een consult, om op hoofdlijnen een patiënt 
te informeren of om buiten het spreekuur antwoord te vinden 
op vragen. De spoedeisende zorg in het eerste deel begint bij 
de basis en is zo helder, kort en praktisch beschreven dat je 
het boek bij een acuut ziek kind ter plekke kunt hanteren. Wel 
handig om de inhoud dan van te voren even te screenen. De 

stap naar de tweedelijnsdiagnostiek en -behandeling is prettig 
als indirecte verwijsindicatie.
De algemene onderwerpen bevatten breed uitgewerkte over-
zichten, vanaf de basis- tot en met de tweedelijnszorg. Hierbij 
staan ook praktische tabellen, figuren en stroomdiagrammen 
(bijvoorbeeld ernst van dehydratie, stroomschema trauma 
capitis, vraagstelling omtrent bijbehorende beeldvorming). 
Verder vermelden de auteurs per infectieziekte kort de etiolo-
gie, symptomen, diagnostiek, complicaties en behandeling. Zij 
bespreken de ziektebeelden systematisch, variërend van huis-
artsgeneeskundige onderwerpen als obstipatie en diarree tot 
specifiekere onderwerpen als leverziekten en diabetes mellitus.
Er zijn ook minpunten. In het hoofdstuk Dermatologie ontbre-
ken illustraties, dat is een gemiste kans. Ook het deel Sociale 
pediatrie is relatief klein. Het laatste deel, Geneesmiddelen en 
bloedproducten, is vooral nuttig voor de tweede lijn. Relevant 
zijn wel de farmacotherapie en wellicht de tabel acute medicatie.
De bijlagen, 60 pagina’s, bieden een overzicht (papier en 
digitaal) van alledaagse kindergeneeskundige onderwerpen en 
zijn daarom prettig om bij de hand te hebben. De kracht van 
het boek zit in de overzichtelijke en bondige tekst, heldere op-
sommingen, tabellen, stroomdiagrammen en illustraties. Met 
de voortschrijdende substitutie van de tweede naar de eerste 
lijn is het een welkome aanvulling op de huisartsgeneeskundi-
ge naslagwerken. ■
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