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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 bereik-

baar. 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 preva-

lentiebegrip. ‘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 prevalen-

tieregistratie 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 aanra-

der voor alle opleiders van co-assisten-

ten 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 antropo-

logie. Tijdschrift over gezondheid en cultuur 2006;18(1). 

Ridderkerk: Ridderprint. 326 pagina’s. Abonnement 
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Deze boekbespreking is eigenlijk een 

bespreking van een uitgave van het tijd-

schrift 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 blad-

zijden, over het thema ‘bed’. Verder staan 

er nog drie artikelen in met een ander 

onderwerp en een serie boekbesprekin-

gen en signalementen.

In het tijdschriftnummer zijn zowel Engels-

talige als Nederlandstalige beschouwin-

gen over het thema opgenomen met een 

uitsplitsing in een deel Gewone bedden en 

een deel Ziekbedden. De bijdragen beschrij-

ven 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 ver-

bonden 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, priva-

cy 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 multifunctio-

neel onderdeel in een huis.

Opvallend was in mijn ogen de cul-

tuurhistorische beschouwing van Irene  

Cieraad over het bed in Nederland. Huur-

ders van woningwetwoningen werden 

vroeger gecontroleerd of zij de huizen naar 

behoren bewoonden. Omdat een hygiëni-

sche slaapkamer tot speerpunt van woon-

beschaving beschouwd werd, kreeg dit al 

snel de naam ‘ledikantencontrole’.

Voor lezers die vooral geïnteresseerd zijn 

in ‘slaap’ is het een lezenswaardige uit-

gave met interessante beschouwingen. 

Anderen kunnen er ongetwijfeld ook iets 

naar hun gading vinden.

Nog een opmerking: deze uitgave wordt 

mogelijk gemaakt door een royale onder-

steuning van een beddenfabrikant. De 

tegenprestatie is een artikel van een 

antropoloog werkzaam bij dit bedrijf. Hoe 

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. Ten-

dinose. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006. 119 

pagina’s, € 25,90. ISBN 90-313-4763-9.

Peesaandoenigen zijn lastig te behande-

len. Behandelingen als NSAID’s, steroïd-

injecties en mobilisatietechnieken van 

de elleboog of cervicale wervelkolom zijn 

alleen op de korte termijn redelijk effec-

tief. Van behandelingen als laserthera-

pie, ultrageluidtherapie en diepe dwarse 

fricties is de werkzaamheid nooit aange-

toond.

In dit boekje geven de auteurs de moge-

lijkheden aan van excentrische oefenpro-

gramma’s voor de behandeling van diver-

se 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 uitein-

delijk gerekt. Zo is het buigen van de 

elleboog voor de biceps een concentri-

sche contractie en het strekken van de 

elleboog voor de biceps een excentrische 

contractie.

Na een beknopt overzicht over de anato-

mie van pezen, de oorzaken van peeslet-

sel, de pathologische anatomie en de 

behandelmogelijkheden van peesaan-

doeningen, lichten de auteurs vanuit veel 

voorkomende casuïstiek het onderwerp 

verder toe. Excentrische oefeningen lij-

ken de nieuwe belofte voor het succes-

vol behandelen van peesaandoeningen. 

Het is jammer dat nergens vanuit de 

fysiologie een toelichting wordt gegeven 

over het verschil tussen concentrisch en 
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excentrisch contraheren en de effecten 

daarvan op peesweefsel. Misschien zou 

dat kunnen verklaren waarom excentri-

sche oefeningen effectiever zouden zijn 

dan andersoortige oefen- of rektherapie. 

Helaas, een theoretische beschouwing 

over dit soort achtergronden ontbreekt. 

Uit onderzoeken naar diverse behande-

lingen bij achillespeestendinopathieën 

en bij de jumper’s knee komen bemoe-

digende resultaten van excentrisch 

toegepaste krachttraining naar voren. 

Maar met de stellingname dat er zo veel 

onderzoek is gedaan dat er inmiddels 

sprake is van evidence-based therapie, 

gaan de auteurs wel erg kort door de 

bocht. Daarvoor zal meer vergelijkend 

onderzoek met andere behandelingen 

moeten worden gedaan en moet er uit-

sluitsel komen over het werkingsmecha-

nisme. Zeker omdat blijkt dat bij andere 

tendinosen de therapeutische claims 

minder hard zijn. Zo laat een onderzoek 

uit 2005 bij epicondylitis lateralis geen 

voordeel zien van het excentrisch oefe-

nen.1

Los van de verdere wetenschappelijke 

onderbouwing is het voor de praktiseren-

de (fysio)therapeut een handzaam boek-

je, waarin per hoofdstuk aan de hand van 

een patiëntcasus de behandeling verder 

wordt uitgewerkt. De excentrische oefe-

ningen voor de diverse tendinopathieën 

worden aan de hand van duidelijke foto’s 

gedemonstreerd met daarnaast duidelij-

ke behandelschema’s en instructies voor 

de patiënt.

Jan Winters

 1 Martinez-Silvestrini JA, Newcomer KL, Gay RE, 

Schaefer, Kortebein P, Arendt KW. Chronic lateral 

epicondylitis: comparative effectiveness of a home 

exercise program including stretching alone versus 

stretching supplemented with eccentric or concentric 

strengthening. J Hand Ther 2005;18:411-20.

Richtlijnen palliatieve zorg
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van Integrale Kankercentra (VIKC), 2006. 768 pagi-

na’s, € 29,95. ISBN 90-72175-37-9.

Gootjes JRG, Nolet M, redactie. Zakboekje Palliatieve 

zorg. Utrecht: VIKC, 2006. 160 pagina’s, € 5. ISBN 

90-72175-36-0.

De vereniging van integrale kankercen-

tra (VIKC) heeft in samenwerking met 

het IKO en na een landelijke commen-

taarronde langs alle IKC’s een boek met 

richtlijnen voor de palliatieve zorg uit-

gegeven, die algemeen geaccepteerd 

zijn. Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk 

draagt onmiskenbaar de sporen van een 

eerdere uitgave van het IKMN, namelijk 

Oncologieboek deel II: richtlijnen palliatieve zorg 

uit 2002. Het aantal richtlijnen is nu uit-

gebreid met 11 stuks, waaronder 3 richt-

lijnen over psychosociale problematiek 

(mantelzorg, existentiële crisis en rouw). 

Ook de al bestaande hoofdstukken zijn 

aangepast. De hoofdstukken hebben een 

consequente indeling in: inleiding, epi-

demiologie, pathofysiologie, etiologie, 

diagnostiek, beleid en eindigen met een 

stappenplan en een verantwoording van 

de wetenschappelijke onderbouwing van 

de gegeven adviezen. Ook is aan iedere 

richtlijn een literatuurlijst toegevoegd.

Palliatieve zorg beperkt zich niet tot 

patiënten met kanker. Met hoofdstuk-

ken over ALS en hartfalen is een begin 

gemaakt met een bredere benadering. 

Aan een aantal richtlijnen zijn bijlagen 

toegevoegd met (gestandaardiseerde) 

meetinstrumenten, zoals de Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) en 

de Karnofsky Performance Status, proto-

collen bijvoorbeeld over ascitespunctie 

thuis en checklists, bijvoorbeeld over 

palliatieve sedatie voor arts en verpleeg-

kundige.

In een inleidend eerste hoofdstuk komen 

basisprincipes van de palliatieve zorg 

aan de orde. De auteurs benadrukken 

het belang van een systematische aan-

pak en om in interdisciplinair verband 

afwegingen te maken. Het beschreven 

model leent zich uitstekend voor de 

aanpak in de dagelijkse praktijk. Om 

beleid vast te kunnen stellen is goede 

communicatie met de patiënt en zijn 

directe omgeving een voorwaarde. De 

totale mens staat centraal en behan-

delaars moeten rekening houden met 

de keuzes die de patiënt maakt. In een 

aantal hoofdstukken komt bij het onder-

deel ‘Beleid’ deze benadering van het 

inleidende hoofdstuk terug, toegespitst 

op de betreffende richtlijn. Deze aanpak 

in combinatie met de grondigheid van 

de bespreking van de richtlijnen maakt 

deze uitgave zo waardevol, dat hij in de 

praktijk van de Nederlandse huisarts 

niet mag ontbreken.

Het Zakboekje is een korte praktische 

handleiding gebaseerd op alle bespro-

ken richtlijnen van het boven besproken 

boek. Daarnaast bevat het hoofdstukken 

over angst, decubitus, geelzucht, koorts, 

slapeloosheid, spierkrampen en transpi-

reren. Het heeft een systematische inde-

ling: betekenis voor de patiënt, oorzaken, 

algemene maatregelen, medicamen-

teuze maatregelen en bijzonderheden. 

Naar mijn oordeel doe je de patiënt en 

jezelf tekort wanneer je de richtlijnen sec 

gebruikt zonder kennis te hebben geno-

men van de inhoud van het zakboek dat 

als basis heeft gediend. Zonder meer 

handig om als geheugensteun in je tas te 

hebben.

Leo Nieuwenhuizen


