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tekst geven de schrijvers per probleem 

nog wat vuistregels.

Een leuke afwisseling zijn de intermez-

zo’s, met soms een stukje casuïstiek of 

een blik op komende ontwikkelingen. 

Sommige intermezzo’s beschrijven een 

stukje geschiedenis. Zo kwam ik histo-

rische toppers als Hippocrates en Boer-

haave tegen, maar regelmatig worden de 

ontwikkelingen van de laatste tientallen 

jaren geschetst. Wellicht onbedoeld geeft 

het historisch perspectief ook de relativi-

teit van de huidige kennis – en dus van 

dit standaardwerk – weer.

Desalniettemin mag u wat mij betreft een 

plaatsje inruimen voor deze bijna 900 

pagina’s tellende pil.

Hans Bouman

Epidemiologie

Bouter LM, Van Dongen MCJM, Zielhuis GA. Epide-

miologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Vijfde, her-

ziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005. 

326 pagina’s, € 54,50. ISBN 90-313-4262-9.

Epidemiologie als hulpwetenschap is 

vandaag de dag voor de huisarts bijna 

net zo noodzakelijk als anatomie en fysio-

logie. Dit boek is een grondig herziene 

vijfde druk en is, met honderd bladzijden 

minder dan de vorige druk, fors afge-

slankt. Altijd prettig voor een drukbezette 

huisarts. In deze druk heeft men ervoor 

gekozen om het hoofdstuk over systema-

tisch literatuuronderzoek – in casu meta-

analyses – weg te laten en om hoofd-

stukken over genetische epidemiologie 

en plotselinge uitbraken toe te voegen. 

Deze keuze is goed te begrijpen vanuit 

de optiek van de auteurs omdat zij epi-

demiologie als zelfstandige wetenschap 

beoefenen, maar voor de huisarts is het 

minder voor de hand liggend.

De lay-out van het boek is aantrekkelij-

ker geworden doordat er één steunkleur 

is gebruikt. De voorbeelden zijn uit de 

tekst gehaald en in aparte blauwe kaders 

geplaatst.

Doordat aan het begin van ieder hoofd-

stuk leerdoelen zijn geformuleerd en aan 

het eind de kernpunten uit het hoofd-

stuk worden opgesomd, heeft het boek 

als leerboek aan kracht gewonnen. Leer-

doelen en kernpunten hielpen mij enorm 

de grote lijn niet uit het oog te verliezen 

en werkten prima als geheugensteun en 

samenvatting.

Aan het eind van ieder hoofdstuk staan 

oefenopdrachten. De antwoorden staan 

op de website www.bsl.nl/epidemiolo-

gischonderzoek. Op deze website geeft 

men voor ieder hoofdstuk een verwijzing 

naar relevante links met bij iedere link 

een korte beschrijving.

Het boek is duidelijk een cursusboek of 

een individueel leerboek epidemiologie. 

Een hoofdstuk lezen zonder de voor-

afgaande hoofdstukken kan niet zon-

der flink terug te bladeren. Even snel 

een begrip opzoeken is er ook niet bij. 

Gezocht naar het begrip ‘odds-ratio’ werd 

ik via de index keurig verwezen naar de 

desbetreffende paragraaf, maar zonder 

kennis van het voorafgaande las deze 

paragraaf moeizaam. Als naslagwerk is 

dit boek ongeschikt.

Zoals gezegd geen boek waar je een los 

hoofdstukje uit leest. Zeker de eerste vijf 

hoofdstukken moet de lezer van begin 

tot eind bestuderen. Deze hoofdstukken 

gaan over epidemiologie, frequentie, 

associatie, onderzoeksopzet, validiteit en 

precisie.

Met die basiskennis kan de lezer de ande-

re vijf hoofdstukken wellicht apart lezen. 

Deze gaan over etiologie, diagnostiek en 

prognostiek, interventie en voor de lief-

hebbers genetische epidemiologie en 

plotselinge uitbraken. Dit bezwaar is het 

boek en de auteurs niet kwalijk te nemen, 

maar maakt het toch minder geschikt 

voor de boekenkast van de huisarts, die 

nog geen twintig minuten per week aan 

het lezen van literatuur besteedt.

Voor wie is het boek wel interessant? Ik 

zou zeggen: voor aios’sen als cursusboek 

binnen de opleiding en voor huisartsen 

die hun eerste stappen als onderzoe-

ker zetten of een bijzondere interesse in 

onderzoek hebben en, laten we dat niet 

vergeten, liever hun kennismaking met 

de epidemiologie in het Nederlands star-

ten.

Jan Hoekstra

Zinnig omgaan met geweld

Hans van Doremalen, Melani Vervoort. Effectief 

omgaan met agressie en zinloos geweld. Calamiteiten 

en de verwerking ervan. Maarssen: Elsevier Gezond-

heidszorg, 2005. 136 pagina’s, € 19,95. ISBN 90-

352-2792-1.

Agressie is een verschijnsel dat zeer 

weinig voorkomt in de huisartsenprak-

tijk. Toch is het een relevant onderwerp, 

omdat het veel impact voor betrokkenen 

heeft. Het is vooral belangrijk om regel-

matig voorkomende misverstanden en 

conflicten niet uit de hand te laten lopen, 

frustraties te hanteren en om bij dreigen-

de agressie deëscalerend op te treden.

Als (co)auteur van een soortgelijk boekje1 

en trainer op dit gebied is mijn oordeel 

over dit boekje uiteraard niet geheel 

onbevangen.

Dit is een boekje dat zich zowel op de 

zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven, 

de politie, de brandweer, het leger, het 

gevangeniswezen en de beveiligingswe-

reld richt. Een zeer brede doelgroep dus. 

Het beperkt zich bovendien niet tot agres-

sie in die sectoren, maar bespreekt ook 

het omgaan met en het verwerken van 

zogenaamd zinloos geweld en (geweld-

dadige) calamiteiten. Ruim een derde 

van de inhoud gaat over verwerking van 

psychotrauma en slachtofferhulp. Het 

eigenlijke onderwerp – het omgaan met 

conflicten en agressie – omvat slechts 

20 van de 136 pagina’s. Bovendien is dat 

aantal nogal opgeblazen met veel wit en 

illustraties, in feite bestaat het boekje uit 

100 bladzijden relevante tekst.

Het is ook wonderlijk dat het boekje in 

het geheel geen literatuurlijst of verwij-

zingen bevat. Er zijn wel relatief uitge-

breide besprekingen van onderwerpen 

als: de evolutie van de hersenen, de func-

tie van agressie in de evolutie en experi-

menten met manipulaties van (agressief) 

gedrag van Mildram en Zimbardo uit de 

jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar 

de auteurs verantwoorden aangehaald 

‘onderzoek’ nergens, terwijl vaak ook niet 

duidelijk is wat het onderzoek ons leert 

over het onderwerp. De uitwaaiering van 

de inhoud – er is zelfs een hoofdstuk 




