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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.
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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.
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