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op het forum van de website diabetes2.nl 

zijn gesteld en daar nog allemaal zijn te 

raadplegen. Deze site wordt gerund door 

de vijf auteurs, allen actief in patiënten-

zorg, onderzoek, onderwijs en richtlijn-

ontwikkeling.

De vragen komen rechtstreeks uit de 

dagelijkse praktijk van huisartsen en (dia-

betes)verpleegkundigen en meestal fun-

geert een concrete patiënt als kapstok. De 

vragen in het boek zijn verdeeld over vijf 

hoofdstukken: diagnostiek, behandeling, 

complicaties, educatie en begeleiding, en 

‘overig’. De antwoorden zijn uitgebreider 

en met meer literatuur onderbouwd dan 

op de website waarbij vaak wordt ver-

wezen naar de NHG-Standaard Diabetes 

mellitus type 2 uit 2006. De auteurs schu-

wen echter eigen literatuuronderzoek niet 

als het nodig is. Niet alles kan immers in 

richtlijnen aan bod komen en bovendien 

gaat het leven na de standaard verder. 

Deze aanpak maakt het boekje degelijk en 

actueel. Het taalgebruik is helder, jargon 

wordt vermeden of uitgelegd. De advie-

zen zijn praktisch en nuchter, en blijven 

dicht bij de evidence. Is van dat laatste 

onvoldoende voorhanden dan overheer-

sen klinisch inzicht, gezond verstand en 

het adagium: bij twijfel niet doen. Hier-

mee biedt dit boek (en de site ook) een 

welkom tegenwicht tegen de talrijke vol-

ledig of gedeeltelijk door de industrie 

gesponsorde blaadjes die doorgaans 

het omgekeerde bepleiten, zeker als het 

‘nieuwe’ geneesmiddelen betreft. Dit 

boek is een aanrader voor wie naast het 

internet een papieren naslagwerk wenst. 

En oh ja, kamelenmelk noch kaneel zijn 

zinvol bij diabetes.

Lex Goudswaard
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‘Spreekuur thuis’ is een reeks boekjes 

over medische onderwerpen. De boekjes 

worden geschreven door deskundigen, 

vaak een huisarts en/of een medisch spe-

cialist. De auteurs werken samen met 

patiëntenverenigingen. De boekjes zijn 

geschreven voor de patiënt. Ze kenmer-

ken zich door een overzichtelijke opbouw 

en begrijpelijk taalgebruik. ‘Spreekuur 

thuis’ is een geregistreerd merk dat ook 

op internet actuele informatie geeft over 

medische onderwerpen.

Recent zijn er drie nieuwe boekjes aan 

de reeks toegevoegd. Het eerste boekje 

heet Broze botten. Geprikkeld begon ik het 

boekje door te lezen dat als ondertitel 

draagt: Alles over de preventie en behande-

ling van osteoporose. Vanochtend ontving ik 

namelijk een reclamefolder in de bus van 

het Osteoporose Instituut, een organisa-

tie die mensen huis aan huis oproept een 

hielbotscan te laten maken. ‘Osteoporose 

is een ziekte die voor u het merkt al een 

eind gevorderd is’, zo klinkt het dreigend 

in de folder. Voor € 45 maakt de organisa-

tie op de locatie van de GGD een profes-

sionele osteoporosescan. Met een gevoel 

van moeten we nou iedereen ziek zien te 

krijgen, begon ik aan het boekje. De ach-

terflap van het boek was koren op mijn 

molen. De tweede zin luidde: ‘Veel men-

sen denken dat het zwakker worden van 

de botten een normaal ouderdomsver-

schijnsel is. Dat is onjuist, het gaat hier 

om een ziekte’. En het is ook altijd hot in 

medicaliserende kringen om te benadruk-

ken dat iets bijzonder vaak voorkomt. Zo 

ook op de achterflap van dit boekje. De 

inleiding onderbouwt dit door te stellen 

dat elke vrouw vanaf haar vijftigste zeker 

een kans heeft van een op vier om aan 

een ernstige vorm van osteoporose te lij-

den.

Tot zover mijn overgevoeligheid voor de 

ziekmakende effecten van medische infor-

matie. Het boekje Broze botten geeft in een 

kleine honderd pagina’s echter heldere 

informatie over achtergronden, preventie 

en behandeling van osteoporose.

Het tweede boekje – Cholesterol, zorg dat je 

goed zit – heeft ook een onderwerp waar-

bij je als huisarts vaak twijfelt of je wel 

mee wilt draaien in het circus van richt-

lijnen en farmaceutische brainwashing. 

De auteurs van dit boekje zijn verbonden 

aan de afdeling Vasculaire Geneeskunde 

van het AMC in Amsterdam. Ook zij bena-

drukken de omvang van het probleem: 

‘Meer dan de helft van de Nederlandse 

volwassen heeft te veel cholesterol in het 

bloed’. Hoewel ik ruim honderd pagina’s 

voor een boekje over cholesterol vrij veel 

vind, is de informatie inzichtelijk voor de 

geïnteresseerde patiënt. De aanpak van 

het cholesterolprobleem wordt vanuit de 

NHG-Standpunten beschreven. Het sluit 

aan bij wat de Nederlandse huisarts zijn 

patiënten vertelt over dit onderwerp.

Het derde nieuwe boekje – Als ademen 

moeite kost – gaat over COPD en astma. 

Dit boekje is uitgegeven in samenwer-

king met het Astmafonds. Patiëntenor-

ganisaties hebben er belang bij (macht, 

subsidies, sponsors) dat ze grote groepen 

zieken vertegenwoordigen. En inderdaad, 

ook COPD/astma is een volksziekte, want 

de auteurs melden prominent dat zeker 

een miljoen Nederlanders lijdt aan deze 

ziekte.

De auteurs, die beiden longarts zijn, 

beschrijven achtergronden en behande-

ling van COPD en astma op een duide-

lijke manier. Ze besteden veel aandacht 

aan het belang om met roken te stoppen. 

Dit boekje besluit, net als andere werkjes 

in de reeks, met praktische adressen voor 

de patiënt.

Voor de huisarts die de patiënt meer 

informatie wil aanreiken over een van 

deze onderwerpen is verwijzing naar deze 

boekjes zonder twijfel een goede keus.

Paul van Dijk
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