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LEERBOEK ONCOLOGIE

CJH van de Velde, et al. Leerboek oncologie. Houten: Bohn Stafleu 
van Loghum, 2017. 743 pagina’s. € 57,95. ISBN 978-90-368-
0441-7. 

Kanker is doodsoorzaak 
nummer 1 en speelt op 
enigerlei wijze een belang-
rijke rol in het dagelijkse 
huisartsenwerk. Het lijvige 
‘leerboek oncologie’ geeft 
met dwarsdoorsnede door 
het oncologisch spectrum 
een grote hoeveelheid 
achtergrondinformatie. 
Als naslagwerk geschikt 
voor de geïnteresseerde 
huisarts die zijn kennis wil 
updaten.
Dit boek is geschreven 

als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. 
Het is goed leesbaar en bevat duidelijke illustraties. Het eerste 
deel gaat in op algemene aspecten van kanker zoals klinische 
genetica, epidemiologie en algemene principes van behan-
deling. De laatste jaren zijn met name de immunotherapie 
en ‘targeted’ therapie zeer in ontwikkeling. Deze vormen van 
therapie stonden tijdens de opleiding van veel huisartsen nog 
in de kinderschoenen en de hoofdstukken over dit onderwerp 
bieden een mooi overzicht. Het hoofdstuk over spoedeisende 
oncologie gaat in op algemene problemen zoals hypercalci-
emie, infectie, ascites en vena cava superior syndroom waar 
ook de huisarts frequent mee te maken krijgt. Het tweede 
deel van het boek gaat in op de speciële oncologie van ver-
schillende tumoren. Van hoofd-halstumoren tot endocriene 
tumoren worden alle tumorsoorten meer of minder uitgebreid 
beschreven, waarbij de hematologische maligniteiten er met 
twee hoofdstukken wat mager van af komen. In dit deel kunt 
u bijvoorbeeld nazoeken waarom adjuvante chemotherapie bij 
uw longkankerpatiënt tot de behandeling behoort, of wat de 
achtergrond is van een meer zeldzame maligne bottumor. Het 
derde en laatste deel van dit leerboek gaat tenslotte in op be-
geleiding, verpleging en palliatie bij patiënten met kanker. Dit 
zijn aspecten die die bij uitstek horen tot het dagelijks huisart-
senwerk. Over deze onderwerpen zijn andere boeken geschre-
ven die meer geschikt zijn voor de praktiserend huisarts. 
Elk naslagwerk, maar zeker een op oncologisch gebied, heeft 
als nadeel dat het reeds gedateerd is op het moment van ver-
schijnen. De keus tussen het raadplegen van een tastbaar boek 
en digitale richtlijnen is persoonlijk. ■

Linda Bröker
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MIJMERINGEN VAN EEN HUISARTS

Arie Knuistingh Neven. Mijmeringen van een huisarts in het polder-
gebied. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2017. 172 
pagina's. € 15,-. ISBN: 978-90-8523-232-2.

Een boek met belevenis-
sen van een oud-huisarts 
in Krimpen aan de Lek, 
beschreven in 75 korte 
‘mijmeringen’ over uit-
eenlopende situaties met 
bijbehorend associaties. 
Belevenissen die soms 
typisch tijdsgebonden en 
soms weer van alle tijden 
zijn. Tevens komt de ont-
wikkeling van huisarts-
geneeskunde voorbij. De 
beginnende huisarts zal 
verrast zijn hoeveel er in 
korte tijd in het huisart-
senvak is veranderd op 

zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak.
In het boek koppelt oud-huisarts Arie Knuistingh Neven 
uitspraken van zijn patiënten en bijzondere momenten aan 
citaten uit boeken, muziek of geschiedenis. Iedere ‘mijmering’ 
staat op zich en het is leuk om er af en toe een paar te lezen. 
Als echte dorpsdokter is hij zeer goed op de hoogte van de 
achtergrond van zijn patiënten en zijn betrokkenheid reikt ver. 
Zo geeft hij geregeld hulpverlening in de plaatselijke voetbal-
club waar hij zelf ook speelt. Ook beschrijft hij een situatie 
waarbij een gezin dat al jaren uit zijn praktijk is, bij hem 
aanklopt met een bijzonder verzoek. Het boek geeft niet alleen 
een kijkje in zijn belevenissen als huisarts. Je leert hem ook 
kennen in zijn voorkeuren en vrijetijdsbesteding, zoals hob-
by’s en reizen. Daardoor is het boek bijna een autobiografie 
of memoires. Zijn schrijfstijl is pakkend en leest gemakkelijk, 
waarbij de goed verwoorde ‘mijmeringen’  steeds eindigen met 
een verrassende of bijzondere twist. Het boek is interessant 
voor zowel artsen als leken.
Nog een bijzondere bijkomstigheid: de opbrengst van het boek 
is bestemd voor onderzoek en behandeling van de ziekte van 
Duchenne. ■

Loes Wouters
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