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met verhoogd risico, maar geldt ook voor

zuigelingen zonder verhoogd risico

omdat in die groep a priori het te ver-

wachten effect nog kleiner zal zijn. Het

ontbreken van een effect van soja zou

kunnen berusten op een plaatsvervan-

gende toename van allergie voor soja.

Hiervoor werden in één onderzoek aan-

wijzingen gevonden in de vorm van een

niet-significante trend naar soja-allergie.

Het meest gunstige effect voor soja (ver-

sus koemelk) werd gezien bij de uitkomst

‘koemelkallergie’. Het betrouwbaarheids-

interval van het effect omvat daar welis-

waar de lijn van geen effect, maar een kli-

nisch betekenisvol gunstig resultaat voor

soja – in de zin van een verminderd aan-

tal gevallen van koemelkallergie – is zeker

verenigbaar met de data. Wanneer men

echter kijkt naar de vergelijking tussen

soja en hypoallergene voeding, dan is

hypoallergene voeding statistisch signifi-

cant en klinisch relevant beter. 

Dus: geen soja meer adviseren op het

consultatiebureau of in de spreekkamer

van de huisarts.

Peter Lucassen

Afvallen!!!

Tatjana van Strien. De afslankmythe. Rotterdam:

Scriptum publishers, 2004. 149 pagina’s, € 14,95.

ISBN 90-5594-341-x.

Als huisarts hoor ik vaak van patiënten

dat ze willen afvallen. Met een moedelo-

ze blik kijken ze me aan. Een dieet volgen

lukt ze niet, en dat kan ik me ook wel

voorstellen. Wie houdt het wel vol om

alleen maar chemisch smakende shakes te

drinken? Dat moet toch anders kunnen?

Zelf weet ik vaak niet welke adviezen ik

kan nog geven. Dit boek belooft géén

wonderdieet, maar wel een op maat

gemaakte handreiking om het gewicht

binnen de perken te houden. Ik was

enigszins sceptisch toen ik begon te

lezen.

Tatjana van Strien doet inmiddels twintig

jaar onderzoek naar lijnen en overeten

aan de Vakgroep Klinische Psychologie

van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gelukkig, dacht ik, geen goeroe, maar

iemand die gedegen onderzoek uitvoert. 

Waarom lijnen (meestal) niet helpt legt

Van Strien duidelijk uit. Sterker nog; er is

vaak een toename van het gewicht na een

lijnpoging: het jojoën. Het berustende

advies van veel huisartsen om helemaal

niet te lijnen, slaat dus toch ergens op.

Maar de schrijfster geeft aan dat dit niet

voor iedereen geldt: je moet eerst de suc-

cesvolle lijners van de niet-succesvolle

lijners scheiden.

Er zijn twee soorten dikke mensen. Het

komt er kort op neer dat je excessieve

eters kan onderverdelen in externe eters

en emotionele eters. Externe eters kun-

nen geen weerstand bieden aan voedsel-

prikkels, zoals de geur en de smaak van

voedsel of een mooie presentatie. Ook al

zijn deze mensen verzadigd, ze blijven

eten, omdat het normale regelmechanis-

me doorbroken is. Het zijn mensen die

zich op recepties strategisch opstellen bij

de tafel met mooie hapjes. Daarnaast zijn

er de emotionele eters. Normaalgespro-

ken heb je bij stress minder honger, maar

deze mensen reageren juist met eten als

ze negatieve gevoelens hebben. Om deze

twee groepen te onderscheiden heeft Van

Strien een handige vragenlijst en eetdag-

boek opgesteld, die in verkorte versie in

een bijlage is te vinden. Handig voor de

diagnostiek, maar wat adviseer je daar-

na? 

Blijkbaar valt er als huisarts geen eer te

behalen aan de emotionele eters. Jam-

mer, want de meeste dikke mensen zijn

vrouwen en de meeste dikke vrouwen zijn

ook nog eens emotionele eters. Eigenlijk

moeten ze allemaal naar een voor hen

geschikte psycholoog.

Het is makkelijker om wat te bereiken bij

de externe eters. Ook hier kan een psy-

choloog of zelfs de huisarts goed helpen.

Stap voor stap leert de persoon met ver-

leidelijke prikkels om te gaan, totdat er

een normaal eetpatroon overblijft. Zou

het echt zo makkelijk zijn?

Eigenwijs als ik ben, belde ik een vriend

die twee jaar terug spectaculair afgeval-

len was (van 144 kilo naar 96 kilo bij een

lengte van 1,96), terwijl het bij zijn zwaar-

lijvige vriendin absoluut niet wilde luk-

ken. Hij bleek een externe eter te zijn en

zij een emotionele. Hem lukte het wel via

een soortgelijke methode als in dit boek-

je om blijvend af te vallen, terwijl zijn

vriendin afhaakte. 

Als het voorjaar eraan komt, neemt de

vraag om af te vallen ook weer toe. Al met

al moet ik toegeven dat ik door het boek-

je nu handvatten heb voor de volgende

keer dat een dikke patiënt komt met de

opmerking: ‘Dokter, ik wil afvallen en

niets helpt!’

Karen Spaninks

Hulp bij reuma

James Fries, Kate Lorig. Reumahulpboek. Vertaald en

bewerkt door de Reumapatiëntenbond. Amsterdam:

Boom, 2004. 288 pagina’s, € 25. ISBN 90-8506-

0613.

Het Reumahulpboek is een duidelijke, prak-

tische en complete gids voor mensen met

reumatische aandoeningen (RA, artrose

en andere gewrichtsaandoeningen). De

Reumapatiëntenbond heeft zorgvuldig

werk geleverd; het boek is volledig afge-

stemd op de Nederlandse situatie. De

uitgave hoort bij de nog te starten Teleac-

cursus Leven met reuma (5 delen, maart/

april 2005).

In het boek staat veel praktische informa-

tie over hulpmiddelen voor gebruik in en

om het huis, maar ook over werken, spor-

ten en vakantie. De medische informatie

omvat medicatie (duidelijk en compleet),

chirurgische en paramedische behande-

lingen. Ook noemen de auteurs alterna-

tieve behandelingen.

Boeken
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Het boek roept op tot actie om de pijn,

stijfheid en vermoeidheid tegen te gaan:

oefeningen doen en pijnbeheersings-

technieken toepassen. De oefeningen

bestaan uit drie delen: beweeglijkheids-

oefeningen, krachtoefeningen en condi-

tietraining. Met (overwegend) duidelijke

tekeningen leggen de auteurs de verschil-

lende oefeningen uit; de oefeningen lij-

ken goed uitvoerbaar. Onder pijnbeheer-

singstechnieken vallen ontspannings-

technieken en afleidingsmethoden. Het

boek geeft tips en trucs, onder andere

over hoe te communiceren met de eigen

omgeving en met dokters: duidelijk zijn,

grenzen stellen, omgaan met stemmings-

wisselingen en beperkingen. Het beveelt

een managementplan aan om grip te krij-

gen op de eigen situatie: elke week jezelf

haalbare doelen stellen en kijken naar

wat wél kan.

De kracht van dit boek is tweeledig. Het

geeft ten eerste praktische en duidelijke

informatie en ten tweede biedt het 

een positief stimulerende houding om

patiënten met reumatische aandoenin-

gen op de been te houden. De inhoud

sluit prima aan bij de NHG-Patiënten-

brieven Gewrichtsklachten, Artrose en

RA. Van harte aanbevolen voor de patiën-

tenbibliotheek!

Annet Wind

Formularia

Graatsma BH, De Jong R, redactie. Geneeskundig

Jaarboek 2005. Houten: Bohn Stafleu van Loghum,

2004. 596 pagina’s, los € 45, abonnement € 35.

ISBN 90-313-4354-4. 

Folmer H, Draijer LW, redactie. Farmacotherapie voor

de huisarts, formularium 2005. Utrecht: Nederlands

Huisartsen Genootschap, 2004. 376 pagina’s, niet-

leden € 33, leden € 23,10. ISBN 90-313-4441-9.

Groninger Formularium, 6e editie. Groningen: 

KNMP Departement Groningen, 2004. 352 pagina’s, 

€ 19,50. ISBN 90-809064-1-7.

In korte tijd zijn er van drie geneesmid-

delgidsen voor huisartsen vernieuwde

uitgaven verschenen. Ze zijn alledrie

klein en passen gemakkelijk in een jaszak

of visitetas.

Het Geneeskundig Jaarboek geeft een uiterst

beknopt overzicht van de in Nederland

voorgeschreven middelen. Ze zijn als

generiek middel beschreven, maar zijn

ook op merknaam op te zoeken. Bij elk

middel staan indicatiegebeid, dosering

en toedieningsvorm. Daarnaast biedt het

boekje een overzicht van de geneesmid-

delgroepen met een plaatsbepaling van

hun toepassing. Ook staat beschreven

waar je op moet letten bij gestoorde

lever- en nierfunctie en bij zwangerschap

en lactatie. De doseringen voor kinderen

en ouderen staan in een apart hoofdstuk-

je. Het boekje eindigt met de beschrijvin-

gen van veelvoorkomende vergiftigingen

en de aanbevolen behandeling daarbij.

Vooral het geneesmiddeloverzicht is erg

nuttig voor huisartsen als zij tijdens visi-

tes te maken krijgen met medicaties die

zij zelf niet veel voorschrijven.

Farmacotherapie voor de huisarts (een NHG-

uitgave) heeft vooral klachten en aandoe-

ningen van patiënten als belangrijkste

uitgangspunt, vaak met een korte toelich-

ting. Daarnaast vinden we ook in deze uit-

gave een overzicht van groepen genees-

middelen, zij het dat dit deel zich beperkt

tot de groepen uit het eerste deel. Zo zult

u hier geen bijwerkingen van cytostatica

kunnen vinden. Alle adviezen in dit boek-

je zijn gebaseerd op de bekende NHG-

Standaarden. Het boekje is strikt gene-

riek, merknamen komt u niet tegen. De

auteurs hebben zich niet beperkt tot far-

macotherapie; bij bijna elke genoemde

aandoening vindt u ook niet-medicamen-

teuze adviezen. Van de geadviseerde mid-

delen wordt de standaarddosering weer-

gegeven, voor het omrekenen naar kin-

derdoseringen verwijzen de auteurs naar

de ‘Denekampschaal’ achterin het boekje.

Ook het Groninger formularium gaat uit van

klachten en aandoeningen. Deze zijn hier

geordend naar ICPC-code en het zijn er

duidelijk meer dan in het boekje van het

NHG. Het formularium duidt de genees-

middelen generiek aan, de merknaam

staat alleen genoemd als een middel

(nog) niet generiek in de handel is. Ook

hier een aparte omrekentabel voor kinde-

ren, hoewel de kinderdoseringen vaak

ook in de tekst vermeld zijn. Het boekje

bevat een lijstje met veilige middelen in

de zwangerschap en een met geneesmid-

delen voor in de visitetas. Het Groninger

formularium is volgens de verantwoording

gebaseerd op bekende richtlijnen zoals

de NHG-Standaarden en het Farmacothera-

peutisch Kompas, maar wijkt daar soms

vanaf als daar goede onderbouwing voor

in de literatuur te vinden is.

Voor aandoeningen waar NHG-Standaar-

den voor ontwikkeld zijn, komen de

adviezen in de twee laatstgenoemde

boekjes redelijk overeen. Bij andere aan-

doeningen zijn er soms verschillende

adviezen, zoals bij brandwonden, epidi-

dymitis, lasogen en gordelroos. Hoe dit

kan is mij niet duidelijk.

F.W. Dijkers

Vreemde vogels

Wouter van Kempen. Vreemde vogels. Verhalen uit een

kleurrijke huisartspraktijk. Wormer: Immerc, 2004. 54

pagina’s, € 18,50. ISBN 90-6611-200-x.

Wouter van Kempen schrijft korte verha-

len over zijn kleurrijke praktijk in het blad

Medisch Vandaag. Hij heeft meer dan 50

nationaliteiten in zijn praktijk en een

praktijkfolder in twaalf talen. Die korte

verhalen zijn nu geordend, aangevuld en

voorzien van een paar verbindende tek-

sten. Als verwoed vogelaar geniet Van

Kempen van het bonte pluimage in zijn

spreekkamer. Hij beschrijft hoe patiënten

die onze taal niet machtig zijn en onze

gewoonten niet begrijpen de huisarts en

praktijkassistente in een lastig parket,

maar ook in vermakelijke situaties, kun-

nen brengen. Niet alleen taalproblemen

en cultuurverschillen komen aan bod in

zijn verhalen, maar ook oneigenlijke

hulpvragen en patiënten met levensbe-

dreigende ziekten die de noodzakelijke

behandeling weigeren.

Van Kempen kiest vaak voor niet-stan-

daard oplossingen. Heeft u weleens van-

achter de kast uw huisarts-in-opleiding

geïnstrueerd hoe ze – voor het eerst – een

IUD moet inbrengen bij een vrouw die

geen mannelijke arts in haar buurt duldt?

Van Kempen bedacht deze oplossing en
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