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Geriatrieboek geen naslagwerk
Olde Rikkert MGM, Flamaing J, Pettrovic M, Schols
JMGA, Hoefnagels WHL (redactie). Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie. Utrecht: de Tijdstroom,
2008, 478 pagina’s, € 69,-. ISBN 978 90 5898 139
4. Inclusief dvd met demonstratiemateriaal geriatrisch
onderzoek (anamnese, klinimetrie, hulponderzoek en
laboratoriumonderzoek).

geetachtigheid, plasproblemen, duizeligheid, agressie, angst, en bijwerkingen van
medicatie.
Ik mis een algemeen hoofdstuk met epidemiologische gegevens van de meest voorkomende problemen bij oudere vrouwen
en mannen van verschillende leeftijd, alsmede een overzicht van de definities van
de in de geriatrie gehanteerde begrippen
als multipele morbiditeit en frailty. Ze
worden wel terloops behandeld.
Oordeel De hoofdstukken zijn vrijwel allemaal het lezen waard. Elk hoofdstuk gaat
uit van een patiëntencasus waarna de
doelstellingen van het hoofdstuk worden
geformuleerd. Ze hebben een vergelijkbaar stramien, maar de structuur en het
aantal vragen varieert en de formulering
betreffende hetzelfde domein verschilt
ook. Leuk zijn de in de meeste hoofdstukken voorkomende zoekopdrachten, hints
en discussievragen en de inbreng van
studenten die de twee inleidende essays
hebben geschreven. Ook de dvd is aardig
om te bekijken en instructief.
Betty Meyboom-de Jong
Waardering ✱ ✱ ✱
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Doelgroep Dit boek is geschreven om studenten geneeskunde de essentiële kenmerken van de medische zorg voor oude-

ren met complexe gezondheidszorgproblemen bij te brengen. De redactie denkt
dat ook anderen veel relevante kennis uit
het boek kunnen putten, zoals aios. Dat
is ongetwijfeld waar, maar ik zou het aios
huisartsgeneeskunde niet direct aanraden omdat het boek als naslagwerk niet
voldoet. De auteurs behandelen de NHGStandaarden onvoldoende en gebruiken
ze niet als voorbeeld, maar verwijzen er
slechts naar in enkele hoofdstukken. Een
begrijpelijke keuze, want de auteurs zijn
merendeels klinisch geriaters. Onder hen
is slechts één huisarts, terwijl de huisarts
bij uitstek de geriatrische zorg in de eerste lijn tot zijn taken rekent.
Inhoud Het boek behandelt de meest
voorkomende en kenmerkende problemen van geriatrische patiënten met
meervoudige ziektelast en (dreigend)
verlies van zelfstandig functioneren op
een of meer domeinen, zoals cognitie,
mobiliteit, continentie, zelfredzaamheid
of sociaal gedrag. De focus is gericht op
medische diagnostiek en therapie, minder op begeleiding en zorg, en nauwelijks op welzijn en kwaliteit van leven. De
auteurs verantwoorden nergens de keuze
voor de 27 hoofdstukken. Ze behandelen
de meest voorkomende ziektebeelden bij
geriatrische patiënten zoals delier, vallen, gewichtsverlies, functieverlies, ver-

690

H&W 09 13.indb 690

52(13) december 2009

Huisarts & Wetenschap

23-11-2009 16:03:18

Valkuil bij demente patiënt
Kooke P. Ik laat je nooit in de steek. Amsterdam: Nieuw
Amsterdam Uitgevers. 231 pagina’s , € 15,95. ISBN
978 90 468 0292 2.

zelfverzekerde, autoritaire directeur in een
angstige patiënt die de grip op zijn leven
verliest. Hij raakt panisch van angst bij de
gedachte eenzaam en onverzorgd achter
te blijven. Vrienden en familie staan hem
bij, maar ook een ex-vriendin komt om
de hoek kijken. Zij blijkt minder nobele
bedoelingen te hebben. Ze arrangeert
een geheim huwelijk en het stel trouwt
op huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden blijken bijzonder lucratief voor
de kersverse echtgenote, en de patiënt
wordt prooi. Als het huwelijk aan het licht
komt, blijkt hij beroofd van zijn kapitaal.
De notaris maakt dit mede mogelijk door
op eigen houtje te beslissen over de wilsbekwaamheid van Kooke sr.. Een gang
naar de ‘Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen’ volgt.
Oordeel Dit boek beschrijft niet alleen
hoe ontluisterend en confronterend de
ziekte van Alzheimer kan zijn. Wat deze

roman voor de huisarts bijzonder maakt,
is de rol van de notaris in het geheel. Een
valkuil als deze ligt immers niet alleen
open voor notarissen. Ook artsen kunnen hiermee te maken krijgen. Met niet
al te veel fantasie kunnen we de uitspraken van het Gerechtshof die als bijlagen
aan het boek zijn toegevoegd, omzetten
in een uitspraak van het Medisch Tuchtcollege. In Medisch Contact zouden ze niet
misstaan. Het boek illustreert dat het
vaststellen van de wilsbekwaamheid van
(Alzheimer)patiënten niet alleen voor artsen een heikele aangelegenheid is.
Linda Bröker
Waardering ✱ ✱ ✱ ✱

✱
= zeer matig
✱✱
= matig
✱ ✱ ✱ = redelijk

✱ ✱ ✱ ✱ = goed
✱ ✱ ✱ ✱ ✱ = niet te
missen

Doelgroep Nederlands publiek.
Inhoud Deze vlot geschreven roman
behoort niet tot de vakliteratuur maar
valt in de categorie ‘bellettrie’. Kooke
beschrijft hoe bij zijn vader op 64-jarige
leeftijd de ziekte van Alzheimer wordt
vastgesteld. Zijn vader verandert van een
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