keten’. Zijn promotor koppelt Jidde aan
een andere assistent, en er komt schot in
het onderzoek. Echter, een artikel in een
derderangs wetenschappelijk blad wordt
via een ingezonden brief als frauduleus
gekenmerkt. Originele labjournaals verdwijnen, een falsificatie met andere data
duikt op, maar dan worden de originelen teruggevonden. Een klacht wegens
wetenschappelijke laakbaarheid dient
zich aan, een onderzoekscommissie ingesteld, kongsies gemaakt en gebroken, en
ondertussen is Jiddes privé-leven ook een
puinhoop, met een bijbelvaste aanstaande schoonvader, een steeds nukkiger
Charlotte en een studente theaterwetenschappen die een HIV-positieve minnares
blijkt te zijn…
Ontegenzeglijk kent Bulnes de onderzoekswereld. En deze tweede roman is
goed voor enkele luide schaterbuien, met
soms harde humor (‘Op een aids-patiënt
groeit bijna alles: bacteriën, virussen,
schimmels, parasieten – je kunt er nog
net geen maïs op verbouwen’) maar ook
tjokvol fijnzinnig-ironische pastiches op
het fenomeen wetenschap. Publicatiedrift, carrière maken, de relatieve waarde
van het (noodzakelijk) promoveren, congresbezoeken, onderlinge haat-en-nijd,
dierproeven, subsidies-najagen, epidemiologie, alternatieve geneeswijzen en
de waarde van kennis: alles zit in deze
volwassen, dolkomische en goed gedoseerde roman. Verplichte kost voor alle
dienaren der wetenschap, met of zonder
grootse plannen.
Frans Meulenberg

Huisarts & Wetenschap

Oncologie vergeleken
De Vries J, Van der Graaf WTA, Hollema H, Szabó
BG, Bender W, Haagedoorn EML, redactie. Oncologie
voor de algemene praktijk. Assen: Van Gorcum, 2005.
392 pagina’s, € 48,50. ISBN 90-232-4119-3.
Van de Velde CJH, Van Krieken JHJM, De Mulder
PHM, Vermorken JB, redactie. Oncologie. Zevende,
herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum,
2005. 602 pagina’s, € 49,50. ISBN 90-313-41770.

Deze twee, kort na elkaar verschenen,
boeken richten zich grofweg op hetzelfde
lezerspubliek: de medicus of paramedicus (in spe), die zich in grote lijnen op de
hoogte wil stellen van de huidige ontwikkelingen in de oncologie, zonder zich een
weg te moeten banen door allerlei specialistische behandelprotocollen.
Oncologie voor de algemene praktijk is een
bewerking van het in 1992 verschenen
Oncologie voor de medicus practicus. Er hebben een kleine 40 Nederlandse auteurs
van verschillende disciplines aan meegewerkt. Oncologie is een Vlaams-Nederlandse coproductie, gesponsord door het
Koningin Wilhelmina Fonds en de Vlaamse Liga tegen Kanker, waaraan ruim 100
auteurs meewerkten.
Het belangrijkste onderscheid tussen
beide boeken blijkt al uit de omvang:
Oncologie voor de algemene praktijk wil beknopter van opzet zijn dan Oncologie. Oncologie
bevat dan ook veel meer informatie. De
indeling van beide boeken vertoont veel
overeenkomsten: alle twee bevatten ze

49(2) f ebruari 2006

een algemeen deel, waarin onder meer
etiologie, epidemiologie, fundamentele aspecten van kanker en algemene
principes van behandeling aan de orde
komen. Daarna volgt in beide boeken een
specifiek deel, dat afzonderlijke tumoren met hun diagnostiek en behandeling
bespreekt. Aan begeleiding, verpleging
en palliatie besteedt Oncologie een uitgebreid derde deel, terwijl deze aspecten in
veel korter bestek in het algemene deel
van Oncologie voor de algemene praktijk aan
de orde komen. Beide boeken besluiten
elk hoofdstuk met een samenvatting en
kernpunten. Oncologie voor de algemene praktijk bevat daarnaast nog een deel met
oefencasuïstiek en leervragen.
Oncologie voor de algemene praktijk is een
handzaam boek met een aantrekkelijke,
overzichtelijke vormgeving en erg toegankelijk taalgebruik. De illustraties zijn in
zwart-wit. Oncologie is groter (A4-formaat)
en oogt qua bladspiegel en taalgebruik
wat meer als een traditioneel leerboek.
Het bevat een aantal prachtige kleurenfoto’s. De prijs van beide boeken is ongeveer gelijk.
Als huisarts schaf je een dergelijk boek
vooral aan als naslagwerk of om te gebruiken bij de opleiding van een aios. Voor
die doeleinden lijkt Oncologie me geschikter, omdat het meer informatie bevat.
Marijse Koelewijn
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