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Colofon Journaal

De berichten, commentaren en reacties in de

rubriek Journaal richten zich op de wetenschappe-

lijke en inhoudelijke kanten van de huisartsge-

neeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom

(redactie@nhg-nl.org). De bijdragen in deze afle-

vering zijn van Louwrens Boomsma, Frans

Meulenberg, Berend Terluin, Henk van Weert en

Joost Zaat.
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Ziekten in beeld; een nieuwe serie
Op 18 september wordt het boek

Ziektebeelden1 tijdens de jaarlijkse VU-

publiekslezing gepresenteerd, een boek

over de relatie tussen literatuur en ziekte.

Tot de auteurs van het boek behoren heel

wat huisartsen. Huisarts en Wetenschap ver-

wierf het exclusieve recht om een korte

reeks voorpublicaties te realiseren. De

komende vijf nummers zullen vijf huisart-

sen in dit blad schrijven over ‘hun’ favo-

riete boek of in ieder geval over het boek

dat huisartsen moeten lezen. 

De redactie van Ziektebeelden stelde de

auteurs de volgende vragen: welke boe-

ken bevelen de auteurs dokters aan om te

lezen? Welke voorkeuren hebben de

auteurs zelf? Wat spreekt hen aan? En

waarom? Wat kunnen dokters van litera-

tuur leren? Worden ze er mogelijk zelfs

betere dokters van? Ruim zestig auteurs

geven in het boek antwoord in meer dan

zeshonderd pagina’s. Het zijn geen gort-

droge analyses, maar heuse essays.

Auteurs schuwen het persoonlijke niet,

maar gaan ook op zoek naar het ‘algeme-

ne’. Elke auteur betoogt wel, maar schrijft

ook mooi en associatief. Een groot deel

van de auteurs is zelf arts, maar ook

sociologen, psychologen en ethici komen

aan het woord. Zelfs bekende roman-

schrijvers (Nicolaas Matsier, Charlotte

Mutsaers) ontbreken niet. Al deze men-

sen beschrijven een veelheid aan

Het aantal abortussen neemt toe, vooral

bij allochtone vrouwen. Sinds kort is er

over anticonceptie informatiemateriaal

in vele talen. De Rutgers Nisso Groep

ontwikkelde een pilfolder in elf talen,

bedoeld ter ondersteuning van persoon-

lijke of groepsvoorlichting of tijdens een

spreekuur. Het NIGZ ontwikkelde een set

grote voorlichtingsplaten over geboorte-

regeling die gebruikt kan worden bij

groepsvoorlichting (in de eigen taal en

cultuur). Via de website van het NIGZ is

een tekst in tien verschillende talen over

de meest gebruikte anticonceptiemetho-

den te downloaden. Meer informatie op

www.rutgers.nl of www.nigz.nl.

medisch relevante thema’s: almachtge-

voelens, hoop, verdriet, macht, de eerste

dode patiënt tijdens de opleiding, het

spreekuur als soap, onzekerheid, ambi-

ties, rolopvatting van de dokter en huis-

bezoek. Ook ziekten als dementie, psoria-

sis en CVA komen aan bod.

Het thema ‘literatuur en geneeskunde’

spreekt al deze mensen dus aan.

Waarom? Inez de Beaufort, hoogleraar

medische ethiek aan de Erasmus

Universiteit: ‘Omdat literatuur studenten

op een andere manier in aanraking

brengt met de ervaringen van patiënten

en eventueel bijkomende dilemma’s….

Fictie levert geen antwoorden op, natuur-

lijk niet, maar het zet artsen aan het den-

ken, het bevrijdt ze misschien wel uit een

eenzijdig medisch denkraam. Fictie biedt

geen zekerheden, maar doet juist twij-

felen. De beelden/verhalen van de litera-

tuur laten je meer begrijpen van je over-

tuigingen en die van anderen waardoor je

weer kritisch wordt over je eigen overtui-

gingen.’ 

De eerste bijdrage in deze serie in H&W is

van Frans Meijman (pagina 303) over

Albert Camus’ La peste. (FM)

Meulenberg F, Van der Meer J, Oderwald AK,

redactie. Ziektebeelden – essays over literatuur en

geneeskunde. Lemma: Utrecht, 2002 (verschijnt

september 2002).
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