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Boeken

Meetlatje bij eetstoornissen

Frederike Jacob-Doreleijers. Recept voor oplossingen. 

Eetstoornissen oplossingsgericht behandelen. Amster-

dam: Harcourt Assessment, 2007. 180 pagina’s, 

€ 27,50. ISBN 978-90-265-1805-8.

Bij het openen van het boek valt meteen 

de aanwezigheid van een meetlatje op. 

De bedoeling van dit meetlatje komt aan 

de orde in het eerste hoofdstuk, waarin 

Doreleijers het begrip Oplossingsgerichte 

Korte Therapie (OKT) uitlegt. Deze thera-

pie richt zich op oplossingen en geprefe-

reerde toekomst in plaats van op proble-

men. In duidelijke stappen beschrijft de 

auteur de basis van OKT, waaronder het 

gebruik van schalen. Op de meetlat kan 

de cliënt aangeven waar hij zich bevindt. 

Net als bij een pijnschaal geeft de cliënt 

met een cijfer de mate van vooruit- of 

achteruitgang aan. Een andere stap is 

het gebruik van de Wondervraag: stel, je 

probleem is door een wonder opeens ver-

dwenen, waaraan merk je dat als eerste? 

Deze vraag is bedoeld om de aandacht 

van de cliënt te richten op hoe het leven 

gebruik van foliumzuursupplementen 

van meer dan 400 microg per dag in de 

periconceptionele periode reduceert het 

risico op een gespleten lip (met of zonder 

een gespleten gehemelte) met ongeveer 

eenderde. Overige dieetfactoren en vita-

minen hebben mogelijk een aanvullend 

effect op suppletie van foliumzuur.
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Borstvoeding en het IQ 
van kinderen

Vraagstelling
Heeft borstvoeding een positief effect op de intel-

ligentie van kinderen?

Korte beschrijving
Inleiding Verschillende onderzoeken sug-

gereerden tot nu toe dat er een verband 

bestaat tussen borstvoeding en intelli-

gentie, waarbij men meestal een hoger IQ 

vond bij kinderen die borstvoeding kregen. 

In die onderzoeken werd echter niet gecor-

rigeerd voor invloedsfactoren. De onder-

zoeken naar à terme geborenen waren in 

alle gevallen alleen observationeel.

In dit onderzoek is de relatie tussen 

borstvoeding en intelligentie onderzocht, 

met name de rol van maternale IQ. Om 

invloedsfactoren te controleren hebben 

de onderzoekers zowel de conventio-

nele benadering alsook een alternatieve 

methode toegepast, waarbij ze kinderen 

binnen hetzelfde gezin hebben onder-

zocht. De omgevingsfactoren zijn dan 

gelijk, waardoor er impliciet controle is 

over de ouderlijke intelligentie.

Onderzoeksopzet Prospectief cohorton-

derzoek verricht in de Verenigde Staten, 

van 1979 tot 2002. De gegevens werden 

verkregen uit het Amerikaanse natio-

naal longitudinaal onderzoek van jeugd 

(NSLY79), met een populatie van 12.686 

mensen tussen 14 en 22 jaar. Vanaf 1986 

zijn ook de kinderen van de vrouwen uit 

het onderzoek geïnterviewd. Cognitieve 

vaardigheden van de kinderen zijn getest 

met de Peabody achievement test (PIAT). 

Verder registreerde men het opleidings-

niveau van de moeders, de sociale ach-

tergrond, leeftijd bij geboorte en of ze 

rookten tijdens de zwangerschap.

Patiëntenpopulatie Basisgegeven voor 

dit onderzoek zijn 5475 kinderen van 3161 

moeders. Kinderen tussen 5 en 14 jaar die 

al dan niet als baby borstvoeding kregen, 

zijn tweejaarlijks getest, Uitgesloten zijn 

kinderen die geboren zijn vóór 35 weken, 

en kinderen die bij de geboorte minder 

dan 2500 gram wogen.

Primaire uitkomstmaat De relatie tussen 

borstvoeding en cognitieve vaardigheden 

van het kind.

Resultaten Het IQ en opleidingsniveau 

van de moeder hebben de grootste 

invloed op het IQ van het kind. Hoewel 

borstvoeding een stijging van het IQ met 

circa 4 punten van het kind leek te geven, 

verdween dit effect volledig als er werd 

gecorrigeerd voor het IQ van de moeder, 

opleiding, sociale status, afkomst en leef-

tijd van de moeder.

Conclusie van de onderzoekers Borst-

voeding heeft geen invloed op de intel-

ligentie van kinderen. Hoewel borstvoe-

ding veel voordelen biedt voor zowel 

moeder als kind, is het niet waarschijnlijk 

dat de intelligentie van het kind erdoor 

verbetert.
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Betekenis voor huisarts en patiënt
Volgens de huidige NHG-Standaard 

Zwangerschap en kraamperiode (noot 

37) is een positief effect van borstvoeding 

op intelligentie van kinderen onzeker. 

Dit prospectieve cohortonderzoek laat 

zien dat borstvoeding geen significante 

invloed op de intelligentie van kinderen 

heeft.1 Het onderzoek geeft onderbou-

wing voor de NHG-Standaard dat het 

geven borstvoeding geen invloed lijkt te 

hebben op de intelligentie van het kind.
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zal zijn wanneer het probleem gemakke-

lijker te beheersen of opgelost is.

In hoofdstuk 2 komen diverse eetstoor-

nissen aan bod. De auteur bespreekt 

niet alleen anorexia nervosa, boulimia 

nervosa en dwangmatige eetbuien, maar 

ook niet-specifieke eetstoornissen als 

orthorexia. Bij deze, in Nederland nog vrij 

onbekende, stoornis hebben patiënten 

een ongezonde preoccupatie met gezond 

voedsel. De gezonde eetregels worden 

steeds strenger en deze beperking heeft 

een negatieve invloed op de algehele 

kwaliteit van het leven. Mensen met deze 

stoornis zijn bijvoorbeeld bang om in een 

restaurant te eten omdat ze dan niet kun-

nen controleren of er een spoortje vet in 

de voeding zit.

Hoofdstuk 3 legt de stadia van herstel 

uit aan de hand van het model van Pro-

chasa en DiClemente (1984). Zij stellen 

dat herstel heen-en-weer schommelt 

tussen vijf stadia: precontemplatie, con-

templatie, besluit, actie en onderhoud.

In dit deel van het boek is er ook aandacht 

voor de HO-BAM-interventie: eetbuien 

zijn vaak een copingstrategie, maar de 

cliënt kan zich beter afvragen of er sprake 

is van HO(nger), B(oosheid), A(leen zijn), 

of M(oeheid) en zijn copingstrategie daar 

op afstemmen.

De analyses van de casussen in hoofd-

stuk 4 zijn zeker nuttig om uiteindelijk al 

het geleerde zelf in de praktijk te kunnen 

brengen.

De auteur is psychotherapeute en gespe-

cialiseerd in eetstoornissen. Ze wil met 

dit boek de mythe ontzenuwen dat eet-

stoornissen moeilijk te behandelen zijn. 

De oplossingsgerichte aanpak past goed 

in een consult bij de huisarts of de prak-

tijkondersteuner. De therapie zelf is mis-

schien iets te hoog gegrepen, maar een 

aantal tips zijn nuttig bij de begeleiding 

van patiënten die hun leefgewoonte wil-

len veranderen. Het boek heeft mij in 

ieder geval enthousiast gemaakt om 

de technieken en interventies te gaan 

gebruiken bij patiënten met eetstoornis-

sen in combinatie met overgewicht.

Françoise Langens

Fybromyalgie, en dan?

Aty van Galen. Fibromyalgie: de puntjes op de i. Woer-

den: NIGZ, 2007. 226 pagina’s, € 19,95. ISBN 978-

90-6928-245-9.

Dit boek is geschreven voor mensen met 

fibromyalgie en voor hun naasten. Aty 

van Galen is psycholoog, journalist/tekst-

schrijver en ervaringsdeskundige, waar-

door dit boek veel praktische en actuele 

informatie bevat. Daarnaast staan ver-

spreid door het boek stukjes met erva-

ringsverhalen van mensen met fibromy-

algie. Hierdoor krijgt de lezer een goed 

beeld van de impact die de aandoening 

heeft op iemands leven en diens naas-

ten.

In het eerste deel van dit boek bespreekt 

Van Galen wat fibromyalgie is, een mul-

tifactorieel verklaringsmodel en de per-

soonlijkheidskenmerken die personen 

met fibromyalgie met elkaar gemeen heb-

ben. Over haar eigen identiteit schrijft ze: 

‘Ik ben geen fibromyalgiepatiënt’, maar 

‘ik heb fibromyalgie.’ Hiermee zet zij de 

toon voor de rest van het boek.

In deel twee gaat het over de beleving 

van fibromyalgie. Hierin behandelt zij de 

emoties na de diagnose en de invloed 

van de aandoening op de relaties met de 

omgeving. Als ze schrijft over intimiteit 

en seksualiteit en het aangaan van nieu-

we relaties geeft ze veel inzicht in wat er 

komt kijken bij een leven met fibromyal-

gie.

Deel drie gaat over het (zelf)management 

van fybromyalgie. Hierin bespreekt Van 

Galen de tien leefregels voor een prettig 

leven met fibromyalgie, en verschillende 

cursussen en beweegvormen die geschikt 

zijn voor mensen met fibromyalgie. Ook 

besteedt ze aandacht aan de zoektocht 

naar zinvolle informatie.

Ten slotte komen in deel vier zowel de 

reguliere als de alternatieve behandel-

wijzen systematisch aan bod. Van Galen 

heeft een nuttige lijst opgenomen met 

keuzecriteria waarmee men makkelijker 

kan bepalen of men een behandeling wil 

aangaan in het alternatieve circuit.

Als toegift staan in 2 bijlagen nog 84 prak-

tische tips en adviezen voor lichaams-

houdingen die ze heeft voorzien van dui-

delijke plaatjes.

De boodschap van dit boek is duidelijk: 

fibromyalgie is een vervelende, chro-

nische aandoening. De oorzaak is nog 

steeds onbekend, een adequate behan-

delingsmethode bestaat niet, maar dat 

hoeft een gelukkig en zinvol leven niet in 

de weg te staan.

Moeten huisartsen dit boek zelf lezen? 

Alleen als zij persoonlijk met fibromyal-

gie te maken hebben of een goed beeld 

willen krijgen over dit chronisch pijnsyn-

droom. Moeten huisartsen dit boek aan-

raden aan personen met fibromyalgie? 

Jazeker, omdat de auteur ervaringsdes-

kundige is, weet ze precies welke vragen 

en onzekerheden mensen met fibromyal-

gie hebben en weet ze de juiste toon aan 

te slaan. Voor mensen bij wie de diagnose 

net gesteld is, bevat het boek vooral veel 

objectieve informatie. Voor mensen die al 

eerder gediagnosticeerd zijn en die hun 

leven al weer opgepakt hebben, bevat 

het boek bruikbare tips en adviezen. Het 

beste advies voor mensen met fibromyal-

gie is tenslotte om hun ziekte te accepte-

ren en weer te gaan leven. Dit boek geeft 

hen daartoe een stimulerende aanzet.

Khing Njoo

Helpt kamelenmelk bij 
diabetes?

Kleefstra N, Houweling ST, Verhoeven S, Bilo HJG, 

Van Ballegooie E. 75 meest gestelde vragen over dia-

betes mellitus. Een compilatie van forumvragen van 

professionals op diabetes2.nl. Stichting Langerhans, 

2007. 165 pagina’s, € 24. ISBN 978-90-78380-02-

3. Te bestellen op www.diabetes2.nl.

Zijn kamelenmelk en kaneelcapsules 

heilzaam bij diabetes? Wat is ook weer 

het Somogyi-effect? Welk insulinesche-

ma heeft de voorkeur bij een vliegreis 

naar Nieuw-Zeeland? Wat te doen met 

de ramadan? Houden muggen van zoet 

bloed? Hoe zit het met pioglitazon en 

rosiglitazon? De antwoorden op deze en 

nog veel meer vragen vindt u in dit boek. 

De vragen vormen een selectie van de 

ruim tweeduizend vragen die sinds 2002 

H&W 08 02.indb   104H&W 08 02.indb   104 22-01-2008   10:02:4222-01-2008   10:02:42


