
schijnselen van de meest voorkomende kankers; 
2e hen tot in den treure voor te houden dat zij bij 

verdachte tekenen of verschijnselen niet moeten 
wachten met naar de arts te gaan; 

3e deze voorlichting zodanig te geven dat de men
sen niet te bang wOorden gemaakt. 

Momenteel wordt in Nederland een vorm van voor
lichting geprOopageerd en in enkele provincies, on
der andere in Overijssel en Gelderland, ook daad
werkelijk toegepast, die naar mijn smaak zeer ge
slaagd is. De districtsverpleegster van de kankerbe
strijding zoekt contacten met diverse vrouwenver
enigingen. Er worden dan avonden georganiseerd, 
waarbij ook de mannen worden uitgenodigd. Ret 
aantal mens en mOoet vooral niet te groot zijn. Op 
deze avonden wordt een kOorte inleiding gehouden 
dOOor een arts, meestal een huisarts, waama een film 
wordt vertoond, hier de film "Er is een tijd van 
komen", die voorafgegaan wordt dOoor een toelich
ting door de districtsverpleegster. Riema voIgt een 
pauze waarin schriftelijke vragen kunnen worden 
gesteld. Na de pauze worden deze vragen dOoor de 
arts besproken. 
Vele artsen vreesden, datdergelijke avonden een 
toeneming van de carcinOofOobie zouden geven. De 
terzake deskundigen waren vanaf het begin van oor
deel, dat deze vrees geheel ongegrond was en de 
praktijk heeft hen volledig in het gelijk gesteld. Ik 
heb hier ter plaatse nu twee van dergelijke aVOonden 
meegemaakt en uit niets is mij gebleken, dat deze 
toeneming van de carcinOofobie zouden hebben ge
geven; in andere plaatsen is het evenzo. 
BehOoeft men dus beslist niet bang te zijn voor een 
toeneming van de carcinofobie door dergelijke voor
lichtingsavonden, aan de andere kant moet men zich 
van de resultaten van dergelijke aVOonden niet al te 
veel voorstellen. Ret Oovergrote deel van het publiek 
waarmee men te maken heeft, Oontbeert inzicht in de 
meest elementaire beginselen op het gebied van de 
geneeskunde. Ik had in de inleiding op een derge
lijke avond zeer nadrukkelijk verteld dat kanker niet, 
zoals in deze streek nog veel wordt gedacht, besmet
telijk is. In de pauze krijg je dan een briefje waarop 
staat: "Is kanker besmettelijk?" Dit is Oontmoedi
gend; men mOoet steeds maar weer her hal en en nog 
eens herhalen om de meest essentiele punten er bij 
het publiek in te krijgen. Enige malen had ik ook 
gezegd dat er in wezen maar twee afdOoende behan
delingsmethOoden zijn: Ooperatie en bestraling. Met 
enige verbijstering leest men dan later in de plaatse
lijke courant gezegd te hebben dat "men thans de 
beschikking heeft Oover heel goede middelen om van 
kanker te genezen". 
Ondanks deze teleurstellingen ben ik ervan over
tuigd, dat men toch met deze wijze van voorlichting 
op de goede weg is. Men zou ook voorlichting kun
nen geven via de pers: dagbliden, weekbladen, 
"Spreekuur thuis". Een nadeel hiervan is stellig het 
ontbreken van het persoonlijk contact tussen des
kundig en lekenpubliek. Anderzijds schijnen in 
Engeland en Amerika artikelen in de pers weI grote 

indruk - in de goede zin dan - te hebben ge
maakt op het publiek. Ik las ergens dat het boek 
van Dr Cameron, "Truth about cancer" in afleve
ringen opgenomen is geweest in een Engels zon
dagsblad. De belangstelling, die het publiek er voor 
had, bleek uit het ongewoon grOote aantal brieven 
en telefoontjes, die de radactie bereikten. Velen 
vertelden dat zij met hun klachten naar de dokter 
waren gegaan en meer vertrouwen in de behande
ling hadden gekregen. Ook in "The Family Doctor", 
het Engelse equivalent van "Spreekuur thuis", zijn 
de laatste jaren nog al eens artikelen verschenen 
over de strijd tegen de kanker. 

Samenvatting 
Tot besluit moge ik de meest essentiele punten van 
mijn betoog kOort samenvatten: 

1 Een vroege diagnose is in de strijd tegen de kan
ker van primair belang. Meer vroege diagnOosen 
zouden kunnen wOorden verkregen door 
andere ins telling 'van de arts en tegenover kan
ker; 
meer goede voorlichting; 
oplettendheid wat betreft de mOogelijkheid van 
kanker bij het onderzOoek en het kennis nemen 
van de klachten. 

2 Om het woord kanker van zijn sterke affectieve 
geladenheid te Oontdoen en bij het publiek meer 
vertrouwen te kweken in de mOogelijkheden kan
ker met succes te behandelen, zullen de artsen 
in vele gevallen van kanker met goede prognose 
de patienten eerlijk moeten mededelen dat zij 
kanker hebben. Deze mededeling zal met veel 
tact mOoeten worden gedaan en het zal beslist 
nodig zijn een dergelijke mededeling niet haas
tig te dOoen, maar er behoorlijk de tijd voor te 
nemen. 

3 De huisarts kan, als hij er maar tijd en animo 
voor heeft, zeer veel doen om de kankerpatient 
tot steun te zijn. Met het inzetten van zijn per
soonlijkheid kan hij hOonderdmaal meer gOoed doen 
dan met het geven van een morfinespuitje; het 
nadeel is aIleen dat het eerste veel meer tijd en 
energie kost. 

Groen, J. e.a. (1955) Psycho!ogische aspecten van het kanker
vraagstuk. Erven Bohn. Haarlem. 

.l'30EKBESPREKING 
Prof. Dr C. A. Lindeboom. Klinische dialogen. Tweede bun
del. De erven F. Bohn n.v., Haarlem. 1960. 267 bladzijden. 
f 14,50. 
.in deze tweede bun de! voert de schrijver, evena!s in het ee~
ste dee!, 27 patienten ten tone!e. Wederom een gevarieerd ge
heel uit de interne kliniek, dat de be!angstelling van de !ezer 
zekcr za! verwerven, omdat hij niet wordt geconfronteerd met 
een bespreking van ziekten of syndromen, maar met patienten 
met hun eigen voorgeschiedenis en het verloop van hun ziekte. 
Het waarderend oordee!, gegeven bij het verschijnen van de 
eerste bunde! - (1959) huisarts en wetenschap 2, 163 -

. h!ijft onveranderd ge!den voor deze bun de!. De systematische 
inhoudsopgave maakt het boek ook a!s nas!agwerk waardevo!, 
omdat de nieuwe inzichten en behandelingen met een korte 
recente !iteratuuropgave dikwij!s verhe!derend kunnen wer
ken bij problemen in de aIgemene praktijk. K. Gill 

( 1960) huisarts en wetenschap 3, 259 



geestelijke determinatie van het lijden. Wanneer 
de ziekte meer psychisch geconditioneerd is, valt 
dikwijls de dramatische aard van de beschrijving 
door de patient op. 

'" '" '" 
IV Hoe is tens lotte de wijze waarop de hart-va at
patient zijn lev en inricht? Hoe is zijn levensloop en 
hoe is zijn einde? En vooral: wat kan de huisarts in 
deze voor zijn patient doen? 
Wij hebben er al op gewezen dat patienten met een 
hart- en vaatziekte zich lichamelijk-geestelijk ziek 
voelen. Daardoor staat hun gehele levenshouding in 
het teken yan hun ziekte, zij richten hun leven in 
overeenstemming met hun ziek-zijn in; zij zijn bij
zonder voorzichtig, zij kunnen niets ondernemen 
zonder aan een mogelijk fatale afloop te denken. 
Om de hartpatient hangt een onbehaaglijke, bijna 
griezelige sfeer van onzekerheid, ongewisheid, on
rust en voor alles van angst, die uit al zijn daden 
spreekt, die hemzelf in voortdurend angstige span
ning houdt en ook zijn omgeving angstig maakt. 
Zulk een toestand kan soms jaren duren. Het komt 
niet zelden voor dat een dergelijke patient zijn le
venseinde voelt naderen. Iedere arts kent uit zijn 
praktijk voorbeelden, dat de hartpatient inderdaad 
zelf zijn dood juist voorspelde. 
Maar wat kan de huisarts van psychisch standpunt 
uit, voor zijn patient doen? Hier komt de betekenis 
van de psychotherapie voor de huisarts, waarop wij 
in Leiden zo graag de nadruk leggen, duidelijk naar 
voren. De hulp in te roepen van een psychiater is 
in gevallen als deze te ontraden. Hier moet de huis
arts zelf ingrijpen. Geen analysering van dromen, 
geen dieptepsychologie moet hier plaats vinden, 
maar bedekkende psychotherapie: suggestieve, aan
moedigende therapie, geruststelling, systematisch 
toegepast, ontspanningsbehandeling in diverse vor
men, al dan niet gecombineerd met hypnose, is hier 
geindiceerd. In sommige gevallen zal psychagogi
sche behandeling op zijn plaats zijn: met de patient 
nieuwe levensperspectieven uitstippelen. In andere 
gevallen zal de huisarts zijn patient tot een inner
lijke aanvaarding van het lijden moeten trachten te 
brengen, een moeilijke vorm van therapie die meest
al meer berust op een innerlijke evenwichtigheid 
en rijpheid van de huisarts zelf dan op gedegen 
kennis van de techniek van de logotherapie volgens 
Frankl. Men ziet het, er is genoeg te do en. Maar 
dikwijls komt dit aspect van het hart-vaatziek-zijn 
niet voldoende tot zijn recht en bovendien ont
breekt uiteraard niet zelden de tijd voor psycho
therapie. 
Het leven van de hartpatient is zwaar; hij kent als 
ieder ander zijn hoop en vrees, zijn vreugde en ver
driet, zijn angst en vrees. Het is dus juist, dat hij als 
ieder ander, ook in vreugde en leed, in hoop en 
vrees leeft. Maar wat hem van anderen onderscheidt 
is zijn bovenmatige grote angst, die al zijn andere 
gevoelens dreigt te verstikken, die zijn gehele le
venspatroon beslissend beinvloedt en zijn levens
houding een geheel eigen vorm geeft. De wijze, 
waarop hij zijn leven leidt en beleeft, wordt uitein-

delijk door zijn angst beheerst. Niets is voor hem 
zo smartelijk als zijn falen. Zijn einde is soms wreed, 
soms zacht, onberekenbaar als de dood zelf, die, 
hoe hij ook moge zijn, uiteindelijk de verlossing be
tekent. 
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BOEKBESPREKING 
H. de Jonge. Inleiding tot de medische statistiek, deel II. Ver
handelingen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve 
Geneeskunde XLVIII. Leiden. 1960. 350 bladzijden. 
Evenals deel I van dit leerboek, zie (1959) huisarts en weten
schap 3, 26, munt ook deel II uit door een heldere betoog
trant. In het thans verschenen dee! worden de klassieke sta
tistische methoden behandeld. De schrijver heeft het klaarge
speeld in een betrekkelijk klein bestek - de beide delen om
vatten tezamen minder dan 700 bladzijden - het overgrote 
deel van de gangbare statistische methoden te behandelen. 
Deze laatste worden telkens toegepast op medische en biolo
gische problemen. De medicus, die statistisch werk verricht, 
zal daardoor vrijwel steeds in dit boek datgene vinden, wat 
hij nodig heeft. 
Dee! II behandelt steekproeven uit normaal verdeelde popu
laties, technieken betreffende varian ties, technieken betref
fende het gemiddelde van een of meer populaties, regressie 
en correIa tie, beschouwingen over de keus van een klassieke 
of een verdelingsvrije methode, een interessante verhandeling 
over statistiek en proefopzet en een hoofdstuk over de tech
niek van de standaardisatie. In het gedeelte, dat over de 
correIa tie han de It, bleef helaas de multiple correlatierekening 
buiten beschouwing. Zeer instructief zijn de in beide del en 
voorkomende opgaven, waarvan de antwoorden in deel II 
worden vermeld. Voor het overige kan worden verwezen naar 
hetgeen in de bespreking over het eerste deel is gezegd. 

D. Hoogendoorn 

(1960) huisarts en wetenschap 3, 266 



BOEKBESPREKING 

Prof. Dr J. H. van den Berg. Het menselijk lichaam. Een 
metabletisch onderzoek. Deel I: H et geopende lichaam. G. F. 
Callenbach n.v., Nijkerk. 1959. 237 bladzijden. f 14,90. 
Zoals de auteur in het voorwoord zegt, ontdekte hij dat tij
dens het werken aan het tweede deel van "Metabletica" het 
hoofdstuk, gewijd aan het menselijk li.chaam, zo groot dreigde 
te worden, dat het beter leek over dlt onderwerp een afzon
derlijk boek te schrijven. Een boek bleek zelfs niet voldoende; 
een splitsing in twee del en was noodzakelijk. Het eerste van 
deze twee dden is thans verschenen. 
In dit metabletisch onderzoek wordt de aandacht gevestigd 
op het veranderlijke karakter van ons lichaam. In het eerste 
deel komt het tijdperk van de 13de tot de 17de eeuw ter 
sprake; het tweede deel zal de periode van de 17de eeuw tot 
heden behandelen. 
Het boek, opgedragen aan de huisartsen, begint met een 
huisartsendilemma. Uitgaande onder andere van het door 
hem gestelde probleem betoogt de schrijver, dat de huidige 
medischc wetenschap vooral belangstelling heeft voor de ziek
teprocessen, waardoor de aandacht van de zieke mens weI 
eens in de tweede plaats komt. De huidige medicus bewandelt 
dwaalwegen met slechts een doelwit: genezing, "onverschil
lig of genezing mogeJijk is of onmogelijk, gewenst of onge
wenst." 
Ais huisarts zal men met verbazing het eerste hoofdstuk van 
dit boek iezen en zich afvragen, voor wie het eigenlijk is ge
schreven; een dergeJijke ernstige kritiek op de huidige medi
sche wetenschap zou men verwachten in een medisch weten
schappelijke publikatie. Dit hoofdstuk is in zoverre instruc
tief, dat het de lezer duidelijk maakt te do en te hebben met 
een zeer subjectief geschrift. Het moderne begrip revalidatie 
schijnt de schrijver onbekend te zijn. 
In de volgende hoofdstukken demonstreert de auteur hoe er 
in het verloop van de geschiedenis merkwaardige veranderin
gen zijn opgetreden in de betekenis van het Jichaam, speciaal 
het stervende en het do de lichaam. Aan de hand van enkele 
belangrijke anatomische ontdekkingen en van enkele kunst
uitingen, waaruit een bepaalde kijk op het menselijk lichaam 
blijkt, tracht de schrijver ons samenhangen te suggereren, die 
soms opvallend, soms aannemelijk, soms zeer speculatief moe
ten worden genoemd. Prof. Van den Berg is het meest over
tuigend wanneer hij in zijn betoog de in het boek afgebeelde 
kunstwerken bespreekt. Tijdens het lezen van zijn boek, waar
bij voortdurend de vele herhalingen opvallen, kan men zich 
niet aan de indruk onttrekken, dat de auteur de dupe is ge
worden van het fei t recent een "best-seller" te hebben ge
schreven. Immers, het boek "Metabletica" beleefde binnen 
drie jaar acht drukken. 
Ondanks dit alles zijn wij nieuwsgierig naar het tweede deel, 
waarvan de uiteindelijke bedoeling vol gens de schrijver is "de 
betekenis te belichten van het lichaam zoals het op dit ogen
blik, in het midden van de 20ste eeuw, ons lichaam is". 

TWAALFDE HERHALINGSCURSUS 
KINDERGENEESKUNDE 

G. J. Bremer 

Ruim negentig deelnemers, een record aantal, had den zich 
aangemeld voor deze twaalfde herhalingscursus kindergenecs
kunde, gehouden van 25 tot en met 29 april jl. Kinderartsen, 
huisartsen, schoolartsen, jeugdartsen en andere geneeskundi
gen die gelnteresseerd waren in de kindergeneeskunde, af
komstig uit aIle del en van ons land en ook uit Belgie, hebben 
gedurende enkele dagen in de prehistorische, maar gezellige 
collegezaal van de kinderkliniek van het Binnengasthuis te 
Amsterdam kunnen luisteren naar voordrachten en klinische 
demonstraties, gegeven door zeer deskundige specialisten die 
bovendien allen over grote didaetische gaven beschikten. 
Voor degenen die de laatste Boerhaavecursus hadden gevolgd 
was deze eursus een pittig nagerecht, een confrontatie met 
ernstige somatische afwijkingen waarbij de cursisten zich met 
welgevallen de "teacher-pupil relation" lieten aanleunen. 
Het programma - (1960) huisarts en wetenschap, 3 191 -
omvatte enkele zeer belangrijke hoofdstukken uit de moderne 
kindergeneeskunde, doeh ook enkele ouderwetse klinische les
sen zoals het indrukwekkende betoog van prof. Kummer over 

NAALDBANDEN 
voor de TWEEDE EN DERDE jaargang 

van "huisarts en wetenschap" 
zijn verkrijgbaar Ii f 3,75 per stuk. 

* In deze banden kan men zelj, 
de tekstpagina's van de jaargangen verzorgen. 

* Banden kunnen worden aangevraagd 
door mid del van storting 

van f 3,75 op postgiro no. 2906 
van Rotterdamse Bank, Kantoor Rapenburg te Leiden 

met vermelding: 
"huisarts en wetenschap" 

naaldband 2e resp. 3e jaargang 

"Invaginaties". Al met al een zeer afwisselend programma, 
het geheel onder leiding van prof. Van Crefeld, die zich een 
volmaakt gastheer betoonde. 
De woensdagmiddag werd besteed aan een symposium over 
aandoeningen der luchtwegen bij kinderen, waarbij de vier 
specialisten de problemen vanuit eigen standpunten belieht
ten. De laatste dag verplaatste de eursus zieh naar het terrein 
van de prachtig gelegen Noordhollandse Buitenkliniek voor 
Kinderen te Huizen, waar onder andere de Engelse hoogle
raar Wilfrid Gaisford uit Manchester de problematiek behan
del de van de immunisatie tegen kinkhoest, difterie, tetanus, 
pokken, poliomyelitis en tuberculose. 
Deze twaalfde herhalingscursus kindergeneeskunde eindigde 
met een koffiemaaltijd even smakelijk en welverzorgd als de 
gehele cursus. G. J. Bremer 

MEDEDELING UIT HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE 
VOLKSGEZONDHEID TE UTRECHT 

Van schapen afkomstige antitoxische sera tegen difterie en 
tetanus 
Met in gang van 15 juni 1960 zijn naast de antitoxische sera 
van paarden ook de overeenkomstige sera van schapen ver
krijgbaar. 
Nr. 124.5 gezuiverd serum antidiphthericum ovinum, 

10.000 AE in 5 ml; 
Nr. 134.1 gezuiverd serum antitetanicum ovinum, 

1.500 AE in 1 ml; 
Nr. 134.3 gezuiverd serum antitetanicum ovinum, 

10.000 AE in 3 ml; 
Nr. 134.15 gezuiverd serum antitetanicum ovinulIl, 

50.000 AE in 15 m!. 
Deze door middel van enzymen gezuiverde sehapesera bezitten 
~l"chts ",en geringe soortspeeificiteit en zijn als zodanig te ver
geiijken met de overeenkomstige paardesera. Zij worden toe
gepast bij patient en, die reeds eerder een injectie ontvingen 
met paardeserum of met gezuiverde antitoxinen van paarden 
afkomstig. Dr J. Spaander, algemeen directeur 

ARTSENCURSUS VRIJE UNIVERSITEIT 

De achtste artsencursus van de Vrije Universiteit zal worden 
gehouden op 29 en 30 september en 1 oktober 1960 te Am
sterdam in de Pieter van Foreestkliniek en het Weesperplein 
Ziekenhuis. Op het voorlopig programma staan de voIgende 
onderwerpen: behandeling van hyperthyreoldie met radio
actief jodium; arthritis urica; langdurige behandeling met 
anti-coagulantia; spoedeisende verwikkelingen bij corona ire 
trombose; pleuritis exsudativa; pernicieuze anemie en wormen 
bij kinderen. Voorts zullen patienten worden gedemonstreerd 
alsook bijzondere rontgenfoto's en anatomische preparaten. 
De deelnemers zuIlen in groepen een zaalvisite kunnen mede
maken. 
De kosten bedragen f 15,-, bij vooruitbetaling te voldoen 
door overschrijving op postgironummer 509612 van de Pieter 
van Foreestkliniek, Oosteinde 16, Amsterdam-C. Een uitvoe
rig programma is op aanvraag verkrijgbaar. 
Aanmeldingen v66r 19 september bij Prof. Dr G. A. Linde
boom, Pieter van Foreestkliniek, Oosteinde 16, Amsterdam-C, 

( 1960) huisarts en wetensehap 3, 274 


