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Diagnostiek van alledaagse
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redactie. Diagnostiek van alledaagse klachten II. Bouw-

stenen voor rationeel probleemoplossen. Houten: Bohn

Stafleu Van Loghum, 2004. 367 pagina’s, € 41,50.

ISBN 90-313-4081-2.

De auteurs stellen dat diagnostiek veel

moeilijker is dan behandeling. Immers,

na het stellen van de diagnose is de the-

rapie doorgaans bekend en voor elke

behandelend arts min of meer hetzelfde.

Het aantal diagnosen is bij alledaagse

klachten zeer groot. Net als deel I (26

alledaagse klachten) probeert men in

deel II antwoord te geven op de vraag

welke diagnostiek zinvol en wetenschap-

pelijk onderbouwd is bij 28 veelvoorko-

mende klachten. Een deel van de hoofd-

stukken is verkort ook in H&W gepubli-

ceerd. De hoofdstukopbouw is gelijk aan

deel I met de klacht en eerste klachten-

presentatie als vertrekpunt. Daarbij kan

de lezer beschikken over uitgebreide epi-

demiologische informatie van Neder-

lands en internationaal onderzoek, inclu-

sief referenties. Door verschil in metho-

diek en onderzoekspopulatie zijn de

gegevens echter niet altijd onderling ver-

gelijkbaar en dat maakt interpretatie voor

de dagelijkse praktijk soms moeilijk.

Maar doorgaans geven ze een goed over-

zicht van relevante prevalentie-, inciden-

tie- en ziektebeloopcijfers.

Uitgebreid, maar niet te gedetailleerd of

langdradig, gaan de auteurs in op de

pathofysiologie en differentiële diagnos-

tiek van een groot aantal ziekten. Onder

andere levert het Transitieproject de

kansverdeling van de diagnosen van epi-

soden die beginnen met de desbetreffen-

de alledaagse klacht, de zogenaamde

voorafkansen. Aansluitend wordt de be-

tekenis van voorgeschiedenis, anamnese,

lichamelijk onderzoek, eenvoudig aanvul-

lend onderzoek en complex aanvullend

onderzoek op het diagnostisch proces

besproken. In kleine tekstkaders wordt

soms bijzondere aandacht gegeven aan

ziekten en specifieke onderzoeks- of test-

methoden. Bij belangrijke diagnostische

stappen wordt de lezer geïnformeerd over

de bewijskracht van de aangehaalde lite-

ratuur: voldoende bewijskracht, sterke

aanwijzing of indirect bewijs en consen-

sus. 

De auteurs leveren inderdaad bouwste-

nen voor het rationeel oplossen van een

probleem. Het spreekt voor zich dat er bij

veelvoorkomende alledaagse klachten

een veelheid van (niet altijd alledaagse)

diagnosen gesteld kan worden. De be-

schrijving van het diagnostisch proces

vanuit de alledaagse klachtenpresentatie

in de algemene populatie maakt dat dit

boek in al zijn facetten zeer interessant is

voor de praktiserende huisarts.

P.A. Grootenhuis

Spoedeisende
hulpverlening

Van Kesteren RG, Wulterkens ThW, redactie. Spoed-

eisende hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van 

Loghum, 2003. 193 pagina’s, € 38,90. ISBN 90-

313-4027-X.

In de spoedeisende geneeskunde is de

diagnose ondergeschikt aan het toe-

standsbeeld. De samenstellers van dit

boek hebben ervoor gekozen vooral

inzicht in de problematiek van de spoed-

eisende hulpverlening te geven en de

maatregelen op de voorgrond te stellen

die het eerst genomen moeten worden.

Hierdoor beschrijven zij voornamelijk

basale handelingen. De al dan niet spe-

cialistische vervolghandelingen komen

summier aan de orde. In de eerste fase

van een spoedeisende situatie zullen alle

hulpverleners zich moeten richten op een

systematische benadering van de patiënt,

en gestructureerd moeten beginnen met

de eerste basale handelingen. Of de

hulpverlener nu huisarts, (ambulance)

verpleegkundige, student geneeskunde of

specialist is; de volgorde van handelen

en denken dient gelijk te zijn. Het boek

bestaat uit drie delen. Het eerste deel

stelt de systematische benadering cen-

traal en behandelt de vitale functies 

in vijf hoofdstukken, achtereenvolgens

gericht op problemen in de luchtwegen

(airway), de ademhaling (breathing), de cir-

culatie (circulation), het bewustzijn (disabili-

ties) en de omgevingsfactoren (environ-

ment).

Daarna volgen hoofdstukken over letsels

van het bewegingsapparaat; letsels van

het hoofd en het CZS; letsels van de

romp; wonden en wondbehandeling en

verbandleer.

Vervolgens gaan de auteurs in op speci-

fieke toestandsbeelden (onder andere

vergiftiging en verslaving) en groepen,

zoals kinderen, zwangeren en ouderen.

Ten slotte vindt de lezer informatie over

organisatorische en juridische aspecten

van de spoedeisende hulpverlening.

In de huisartsenwereld heeft de totstand-

koming van grootschalige dienstenstruc-

turen ertoe geleid dat de dienstdoende

huisarts vaker te maken krijgt met spoed-

eisende zaken. De afgelopen jaren zijn de

nascholingsmogelijkheden voor de huis-

arts op dit gebied flink toegenomen.

In dit kader is dit boek een aanrader. Niet

primair als naslagwerk, maar als cursus

voor de praktiserende huisarts.

Albert Nijland

Altijd trouw

Adherence to long-term therapies: evidence for action.

Genève: World Health Organization, 2003. 216 pagi-

na’s, € 30. ISBN 92-4-154599-2. Te bestellen bij:

WHO Marketing and Dissemination, 1211 Genève

27, Zwitserland of online http://bookorders.who.int

We vragen ons allemaal wel eens af of

onze patiënten ons advies opvolgen en

de voorgeschreven medicamenten trouw

zullen innemen. Toch is het schokkend

om vast te moeten stellen dat in de geïn-

dustrialiseerde landen slechts de helft

van de patiënten met een chronische

aandoening de voorgeschreven medica-

tie min of meer trouw inneemt. Informa-

tie over het effect van een behandeling

leren we uit gecontroleerde onderzoeken,

waarin patiënten nauwkeurig worden

gevolgd. In de praktijk houden we er reke-

ning mee dat de omstandigheden minder

optimaal zijn en het te bereiken effect

waarschijnlijk ook minder uitgesproken
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