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en calorieën die men dagelijks nodig

heeft. Relevant is ook de informatie over

het ontstaan van eetlust, honger en ver-

zadiging. Wat betreft de neuroactieve

stoffen en hormonen komen met name

afwijkende neurotransmitters en neuro-

peptiden en hormoonstoornissen aan de

orde. Interessant is daarbij de informatie

over de productie van bijnier-, schildklier-

en geslachtshormonen en de afwijkende

hormonale patronen bij mensen met een

eetstoornis. Bij de mogelijke gevolgen

van eetstoornissen wordt ingaan op de

gevolgen van ondervoeding, vasten en

ondergewicht, vreetbuien en purgeerge-

drag, uitdroging en obesitas voor de huid

en het haar, de hersenen, het hart en de

longen, de lever, de alvleesklier en de nie-

ren, de mond, de hals, de maag en dar-

men, het spierweefsel, het vetweefsel en

het botweefsel, evenals het beenmerg en

het bloed. Aan het eind van dit boek wor-

den ook nog allerlei relevante adressen

en websites gegeven. 

De psychiater en psychotherapeut

Tenwolde verraadt duidelijk zijn medi-

sche achtergrond en interesse, waardoor

dit boek niet alleen voor psychologen,

maar ook voor artsen en psychiaters een

belangrijke informatiebron is. De meer-

waarde van dit boek bestaat vooral ook in

de medische kennis die geboden wordt,

zowel op het terrein van diagnostiek als

behandeling. Daarbij wordt ook een uit-

voerig overzicht gegeven van de diverse

medische complicaties die zich voor kun-

nen doen bij anorexia en boulimia nervo-

sa en bij obesitas. Ook krijgt de medisch

geïnteresseerde lezer een goed beeld van

de effectiviteit van de tot nu toe onder-

zochte medicatie. Dit boek is een bijzon-

der goed naslagwerk voor iedere geïnte-

resseerde of deskundige over de lichame-

lijke en psychosomatische kenmerken en

gevolgen van de bovengenoemde eet-

stoornissen. Deze informatie is op zeer

overzichtelijke en toegankelijke wijze

geordend in schema’s en tabellen, zodat

men snel een overzicht krijgt van de

belangrijkste informatie op dit terrein.

Een waardevolle bijdrage aan het kennis-

bestand over eetstoornissen. 

Greta Noordenbos

Functionele buikklachten

Van der Horst HE, Muris JWM, Van der Hoek EW.

Functionele buikklachten. Maarssen: Elsevier gezond-

heidszorg, 2001. 74 pagina’s, € 18,83. ISBN 90-

3522416-7

Iedere huisarts krijgt regelmatig en bij

herhaling patiënten met vermoedelijk

functionele buikklachten in zijn spreekka-

mer. Hierbij worstelt hij nogal eens met

zichzelf of met de patiënt over de vraag

hoe uitgebreid de diagnostiek moet zijn

en ook over de vraag wat het beleid moet

zijn, want medicatie doet veelal niets en

‘er mee leren leven’ is ook niet alles. 

In dit boek, uitgebracht in de reeks

Practicum huisartsgeneeskunde, een

serie voor opleiding en nascholing, komt

in zeven hoofdstukken een aantal veel

voorkomende klachten en syndromen

aan bod: het prikkelbaredarmsyndroom,

obstipatie bij volwassenen, diarree bij

volwassenen en kinderen, buikpijn bij

kinderen, buikklachten bij ouderen en het

spastisch-bekkensyndroom.

Na een herkenbare pakkende titel, zoals

‘Dokter, hij ziet zo bleek’ bij buikpijn bij

kinderen en ‘Stuur mij naar de gastro-

enteroloog!’ in geval van buikklachten bij

ouderen begint ieder hoofdstuk met een

casus, die kort wordt neergezet. Hierna

volgt een bespreking van de vraag waar

de huisarts aan zou kunnen denken en

wordt de aandoening nader gedefinieerd.

Zo worden bij het prikkelbaredarmsyn-

droom in het kort de criteria van de NHG-

Standaard naast de internationale crite-

ria (Rome II) gezet. Het vóórkomen van

de aandoening en het verdere handelen

worden aan de hand van cijfers onder

andere uit het Transitieproject en NIVEL

besproken. De auteurs belichten op kriti-

sche wijze de noodzaak van nadere anam-

nestische gegevens, het nut van lichame-

lijk onderzoek en aanvullende diagnos-

tiek. Het beleid wordt in ruime mate uit-

gewerkt aan de hand van het vervolg van

de casus en ieder hoofdstuk wordt afge-

sloten met het verdere beloop van de

casus.

De auteurs zijn erin geslaagd vanuit het

perspectief van de huisartspraktijk een

aantal veelvoorkomende functionele

buikklachten op een prettig leesbare en

overzichtelijke manier te belichten.

Doordat de besproken casuïstiek zo dicht

bij de dagelijkse praktijk staat, biedt dit

boek allerlei handvatten om bekende en

nog onbekende patiënten met vermoede-

lijk functionele buikklachten als een uit-

daging te zien.

Gerard Hurenkamp

Het medisch jaar 2001

Van Es JC, Keeman JN, De Leeuw PW, Zitman FG,

redactie. Het medisch jaar 2001. Houten: Bohn Stafleu

Van Loghum, 2001. 296 pagina’s, € 58,75 (bij abon-

nement 20% korting). ISBN 90-313-3684-x.

De redactie heeft zeven thema’s gekozen

en daarover gerichte vragen aan de

auteurs voorgelegd. De onderwerpen zijn

relevant voor de huisarts, maar niet altijd

wordt duidelijk gemaakt of er in het jaar

2001 echt veel nieuws te melden viel. 

Het eerste deel handelt over allochtone

patiënten; het belicht diverse aspecten

van de hulpverlening. De redactie zegt in

het naschrift dat Nederland nog niet over

voldoende deskundigheid beschikt en dat

fundamentele veranderingen onder

andere in de opleiding nodig zijn. Maar

wat te denken van een Marokkaans meis-

je dat opgenomen is omdat ze zo veel

plast en drinkt en dat onder de diagnose

‘griepje’ naar huis gaat en later bijna

doodgaat aan een diabetisch coma? Is

dat echt een voorbeeld van een misver-

stand door culturele achtergrond?

Het hoofdstuk over chronische en/of

benigne pijnklachten is herkenbaar voor

iedere huisarts. Het komt erop neer dat

ook de deskundigen nog niet weten wat

we er precies mee kunnen of moeten. De

aanpak van de NHG-Standaard Lage

Rugpijn blijkt voor een breder pakket van

pijnklachten te kunnen worden toege-

past.

Het hoofdstuk Depressie in de huisartspraktijk

bevestigt grotendeels de bestaande prak-

tijk. Er is geen basis voor actieve opspo-

ring van depressie, maar onderdiagnos-

tiek is vanzelfsprekend onwenselijk.
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Depressie heeft een (nog grotendeels

onbegrepen) verband met dementie. Het

fenomeen dat antidepressiva schrikba-

rend veel worden voorgeschreven, terwijl

we allemaal weten dat het effect vrij

bescheiden is, komt maar weinig aan de

orde.

De vraag of mannen met mictieklachten

wel of niet op kanker moeten worden

onderzocht, wordt door enkele huisartsen

en urologen belicht. Eén uroloog advi-

seert bij negatief lichamelijk onderzoek

(en anamnese) een proefbehandeling

met alfablokkers te starten en pas als dat

niet helpt verder onderzoek naar kanker

te doen. Dat onderzoek bestaat dan uit

rectaal toucher en uit PSA-bepaling.

Vreemd, want deze uroloog had het rec-

taal toucher ook al in de eerste fase laten

doen.

Osteoporose zal nog lang de gemoederen

bezighouden. Volgens de schrijvers is

screenen niet zinvol, maar het opsporen

van osteoporose bij risicogroepen wel.

Het blijft ietwat vaag bij welke risicofac-

toren dit dan moet gebeuren. Afhankelijk

van de nuances op dit punt kan de

gezondheidszorg de komende jaren wel

eens flink duurder worden.

In het hoofdstuk Psycho-neuro-immunologie

bij kanker wordt geconstateerd dat psyche

en soma elkaar ook op moleculair niveau

beïnvloeden, maar dat er in therapeuti-

sche zin nog weinig concreets mee gedaan

kan worden: stressbehandeling verlengt

het leven van patiënten met kanker niet.

Bij de diagnostiek van hartfalen wordt

door de inleiders veel verwacht van de

bepaling van neuropeptiden (ANP en

vooral BNP) ter bevestiging, maar meer

nog ter uitsluiting van hartfalen. Huisarts

en specialist verschillen enigszins in de

mate waarin ‘verdenking’ op hartfalen

moet worden omgezet in bewijs.

Het boek biedt korte en krachtige infor-

matie over enkele vrij willekeurige onder-

werpen die in de belangstelling staan.

Zeker voor huisartsen is het een aanrader,

als men een aantal obligate discussies

voor lief neemt en vooral geniet van de

heldere, gemotiveerde stellingnamen die

men hier en daar aantreft.

M. de Haan

Geschiedenis van de 
huisarts

Bestuur en leden Op 31 december 2001

bestond de studiegroep uit een bestuur

van voorzitter en secretaris en 12 leden.

Doel De leden van de studiegroep berei-

den een publicatie voor met als werktitel:

Huisarts in het Interbellum. De uitgave

beoogt een levendig beeld te geven van

werk en positie van ‘de’ huisarts in deze

periode. Het gaat hierbij om aspecten

als: opleiding, (natuur)wetenschappelijk

niveau, praktijkvoering en medisch han-

delen, maatschappelijke positie en posi-

tie in de gezondheidszorg, overheidsbe-

moeienis, financiering en inkomen, orga-

nisatie, relatie met patiënten en met

andere werkers in de gezondheidszorg. 

Naast dit algemene beeld besteden de

auteurs vooral aandacht aan het kenmer-

kende en unieke van het beschrevene.

Een centrale vraag daarbij is welke

invloed genoemde ontwikkelingen had-

den op het functioneren van de huisarts.

De hoofdstukken worden getoetst aan de

hypothese dat er in het Interbellum wei-

nig vooruitgang was in kennis, kunde en

positie van de huisarts.

Doelgroep De doelgroep van de publica-

tie bestaat uit huisartsen, huisartsen in

opleiding en ander in de geschiedenis

van de geneeskunde geïnteresseerd

publiek.

Activiteiten Het bestuur kwam in het

afgelopen jaar vijf keer bijeen, de studie-

groep zes keer. Deze bijeenkomsten

waren gewijd aan historische oriëntatie,

probleemstelling, hypothesen en aan

opzet en hoofdstukindeling van het boek.

In een extra studiedag in december

debatteerden de leden onder meer over

problemen die zich bij het (bronnen)

onderzoek kunnen voordoen. 

Alice Juch, voorzitter

Harry Vink, secretaris

Jaarverslag 
NHG-studiegroep


