vangen die zij verwachten; u betrekt uw
patiënt effectief bij de communicatie en u
geeft meer informatie dan in 1987; u doet
meer in minder tijd; u biedt kwalitatief
hoogwaardige zorg en bent goed bereikbaar. Kan iemand dit boek in veelvoud
naar het ministerie sturen?
Is er dan geen kritiek? Niet echt en niet
anders dan wat in het algemeen over
de Nationale Studie is op te merken.
Bijvoorbeeld ten aanzien van het prevalentiebegrip. ‘Period prevalence refers to
the number of people with at least one
disease episode.’ Bij slechts één jaar
meten mis je dus diegenen die wel een
chronische aandoening hebben maar zich
dat jaar niet melden. Bij een vergelijking
van wat mensen in vragenlijsten of bij
een interview opgeven met de prevalentieregistratie van de huisarts van één jaar,
kan men dus missers maken, zoals bij de
vraag hoe vaak huisartsen de diagnose
depressie of alcoholmisbruik ‘missen’.
Prevalentiecijfers zijn beter te betrekken
uit longitudinale onderzoeken.
De informatie uit de NS-2 is in dit boek
compacter en smeuïger gepresenteerd
dan in de zevendelige Nederlandstalige
uitgave uit 2004. Het boek is een aanrader voor alle opleiders van co-assistenten en aios, en voor ieder die zich in de
Nederlandse huisarts wil verdiepen.
Eloy van de Lisdonk

Het Bed
Het Bed /The Bed (themanummer). Medische antropologie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur 2006;18(1).
Ridderkerk: Ridderprint. 326 pagina’s. Abonnement
(2 nummers per jaar) € 30. ISBN 9025-4374.

Deze boekbespreking is eigenlijk een
bespreking van een uitgave van het tijdschrift Medische Antropologie, een tijdschrift
met twee uitgaven per jaar. Het mag dan
wel een tijdschriftnummer zijn, het heeft
met 326 pagina’s wel de proporties van
een boek. Het is een themanummer met
diverse bijdragen, in totaal ruim 200 bladzijden, over het thema ‘bed’. Verder staan
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er nog drie artikelen in met een ander
onderwerp en een serie boekbesprekingen en signalementen.
In het tijdschriftnummer zijn zowel Engelstalige als Nederlandstalige beschouwingen over het thema opgenomen met een
uitsplitsing in een deel Gewone bedden en
een deel Ziekbedden. De bijdragen beschrijven het (ziek)bed vanuit het Nederlandse
perspectief, maar ook vanuit andere
delen van de wereld (Sudan, Ghana, Mali,
Zuid-Afrika en de Filippijnen). Over het
bed en de daarmee zo nadrukkelijk verbonden slaap is in de loop der jaren veel
geschreven. Maar het bed wordt voor veel
meer zaken dan louter slapen gebruikt en
het zijn juist deze punten waaraan nu
vooral aandacht besteed wordt. Slaap is
vanuit antropologisch en sociologisch
perspectief een cultureel fenomeen en
is dan ook veelvuldig beschreven. ‘Het
bed’ ontbeert deze aandacht, omdat het
omgeven wordt door beslotenheid, privacy en intimiteit. In het bed vinden allerlei
activiteiten plaats, niet alleen slapen. In
het bed wordt gewerkt (inclusief laptop,
telefoon, rapporten); men rust er uit als
men moe is; men zoekt er ontspanning
(boeken, tv, dvd); men kruipt erin weg bij
angst en droefenis, men kan ‘ziek’ te bed
liggen en in bed overlijden; er worden
kinderen verwekt en er vinden geboortes
plaats. Kortom: het is een multifunctioneel onderdeel in een huis.
Opvallend was in mijn ogen de cultuurhistorische beschouwing van Irene
Cieraad over het bed in Nederland. Huurders van woningwetwoningen werden
vroeger gecontroleerd of zij de huizen naar
behoren bewoonden. Omdat een hygiënische slaapkamer tot speerpunt van woonbeschaving beschouwd werd, kreeg dit al
snel de naam ‘ledikantencontrole’.
Voor lezers die vooral geïnteresseerd zijn
in ‘slaap’ is het een lezenswaardige uitgave met interessante beschouwingen.
Anderen kunnen er ongetwijfeld ook iets
naar hun gading vinden.
Nog een opmerking: deze uitgave wordt
mogelijk gemaakt door een royale ondersteuning van een beddenfabrikant. De
tegenprestatie is een artikel van een
antropoloog werkzaam bij dit bedrijf. Hoe
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erg is dit? ‘Ach, het bed slaapt prima’, zei
mijn echtgenote, want wij hebben ook
zo’n bed!
Arie Knuistingh Neven

Excentrisch oefenen bij
peesaandoeningen
Koos van Nugteren, Dos Winkel, Paul van der Tas.
Onderzoek en behandeling van peesaandoeningen. Tendinose. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006. 119
pagina’s, € 25,90. ISBN 90-313-4763-9.

Peesaandoenigen zijn lastig te behandelen. Behandelingen als NSAID’s, steroïdinjecties en mobilisatietechnieken van
de elleboog of cervicale wervelkolom zijn
alleen op de korte termijn redelijk effectief. Van behandelingen als lasertherapie, ultrageluidtherapie en diepe dwarse
fricties is de werkzaamheid nooit aangetoond.
In dit boekje geven de auteurs de mogelijkheden aan van excentrische oefenprogramma’s voor de behandeling van diverse peesaandoeningen. Een concentrische
contractie is het aanspannen (eventueel
tegen wat weerstand) van pees en spier
vanuit een gestrekte stand waarbij een
beweging in het bijbehorende gewricht
ontstaat. Bij een excentrische contractie
gaat dit andersom: de spier en de pees
zijn (deels) aangespannen; vervolgens
wordt van daaruit (eventueel met wat
weerstand) de spier verlengd en uiteindelijk gerekt. Zo is het buigen van de
elleboog voor de biceps een concentrische contractie en het strekken van de
elleboog voor de biceps een excentrische
contractie.
Na een beknopt overzicht over de anatomie van pezen, de oorzaken van peesletsel, de pathologische anatomie en de
behandelmogelijkheden van peesaandoeningen, lichten de auteurs vanuit veel
voorkomende casuïstiek het onderwerp
verder toe. Excentrische oefeningen lijken de nieuwe belofte voor het succesvol behandelen van peesaandoeningen.
Het is jammer dat nergens vanuit de
fysiologie een toelichting wordt gegeven
over het verschil tussen concentrisch en
Huisarts & Wetenschap

