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Boeken

Leven met boezem- 
fibrilleren

Addy Manneke. Hart van slag. Een hartritmestoornis, 

feiten en ervaringen. Amsterdam: Boom, 2005. 216 

pagina’s, € 19,50. ISBN 90-8506-1210.

‘Geef me de moed om te veranderen wat 

ik moet en kan veranderen, het inzicht om 

te accepteren wat ik niet kan veranderen 

en de wijsheid om het verschil te zien.’ 

Deze wijsheid wordt toegeschreven aan 

de AA, maar vormt de leidraad van het 

boekje van Addy Manneke over het leven 

met een boezemfibrilleren. In het eerste 

hoofdstuk schetst zij haar eigen geschie-

denis met haar hart, hoe het haar in de 

steek laat op onverwachte momenten, 

hoe onzeker ze daarvan wordt, hoe ang-

stig ook en hopeloos en hoe zij zoekt naar 

een oplossing. Ze doet daar een aantal 

jaren over en bezoekt diverse alternatieve 

genezers. Totdat ze tot het inzicht komt 

dat haar kwaal op dit moment niet te 

genezen is; dat medicatie weliswaar iets 

helpt, maar haar niet verlost van hinderlij-

ke aanvallen. Totdat ze dus tot acceptatie 

komt van haar ziekte, haar angst weet te 

benoemen en te bestrijden en uiteinde-

lijk zelfs positieve punten ontdekt in haar 

ziekte. Gedwongen door haar hart moet 

ze wel meer rust inbouwen in haar drukke 

bestaan en leert ze vaker ‘nee’ te zeggen. 

Dat geeft uiteindelijk rust. En daarover 

gaat eigenlijk de rest van het boek: hoe 

accepteer ik mijn ziekte, hoe verminder 

ik mijn angst, hoe ga ik zodanig om met 

mijn hart, dat het me zo weinig mogelijk 

hindert? Die vragen beantwoordt zij in de 

drie volgende hoofdstukken. De invloed 

van stress, die bij al bestaand boezem-

fibrilleren het aantal aanvallen doet toe-

nemen, komt aan de orde, samen met 

wat daaraan te doen valt. Patiënten zijn 

vaak angstig ten gevolge van onverwachte 

en hevige aanvallen van hartbonzen en 

angst kan aanvallen ook weer verhevi-

gen of uitlokken. Met behulp van cogni-

tieve therapie en praktische levenskunst 

kunnen patiënten die angst bestrijden. 

Dat laatste hoofdstuk over levenskunst 

zal overigens vooral voor patiënten die  

nog vol vragen zitten (‘waarom?’ ‘waarom 

ik?’) moeilijk te volgen zijn. Zij moeten 

hun ziekte hebben geaccepteerd voordat 

ze kunnen genieten van gedwongen rust. 

Hoofdstuk 5 lijkt me dan ook meer iets 

voor ‘gevorderden’.

Het tweede deel van het boek is gewijd 

aan interviews met patiënten. Opvallend 

daarin is dat veel patiënten het begin van 

hun boezemfibrilleren koppelen aan perio-

den, waarin zijn veel stress ervoeren: druk-

te op het werk, veel werken in de avond 

of problemen in de familie. Vrouwen zien 

nogal eens een relatie met de overgang. 

Bij paroxismaal boezemfibrilleren zou-

den aanvallen vaak beginnen ten gevolge 

van lichamelijke inspanning of stress. De 

meeste patiënten zien dat verband ook 

als causaal en willen graag dat de behan-

delende dokters (huisarts en cardioloog) 

meer oog hebben voor die ervaren relatie 

met stress en inspanning. Lotgenotencon-

tact is voor een aantal erg belangrijk.

De lezer krijgt door al die persoonlijke 

verhalen een goede indruk van de beper-

kingen die patiënten ondervinden in het 

dagelijkse leven. Bijna allemaal noemen 

zij de moeheid; vaak klinkt ook angst 

door: bang om ergens alleen te zijn of om 

te ver van een ziekenhuis vandaan te zijn. 

Bij sommigen leidt die angst tot forse 

beperkingen, vooral als het begin van 

een aanval onvoorspelbaar is. Wat dok-

ters zich kunnen aantrekken is dat veel 

patiënten klagen over het gebrek aan dui-

delijkheid. Zij willen meer duidelijkheid 

over de diagnose. Het gaat dan vooral om 

de vraag of er, behalve dat boezemfibril-

leren nog meer aan de hand is. Zij zitten 

vaak ook nog met vragen over de prog-

nose (bekort het mijn leven?) en over de 

eigen rol (wat kan ik doen om de gevol-

gen zo veel mogelijk te beperken?). Kort-

om, patiënten willen meer informatie. En 

dat is toch het gevoel dat bij mij als lezer 

en huisarts het meest blijft hangen: infor-

meer patiënten zo goed mogelijk en zo 

vaak zij daar behoefte aan hebben. Zeker 

in het begin van zo’n chronische aan-

doening kan daarmee veel winst worden 

geboekt. Informeer naar angst en ervaren 

beperkingen en maak dat bespreekbaar. 

Gewoon een goede dokter zijn dus.

Henk van Weert

Voedingstips van Noortje 
Tussendoortje

Francoise Langens. Gezond eten: daar heb je een leven 

lang lol van. Bohn Stafleu van Loghum: Houten, 

2006. 96 pagina’s, € 14,90. ISBN 90-313-4885-6.

Dit is geen gewone boekbespreking omdat 

het gerecenseerde boek geen gewoon 

boek is. De auteur trekt zich als huisarts 

het ongezonde voedingspatroon van onze 

kinderen aan. Zij schreef dan ook een boek 

voor kinderen. De hoofdpersoon: Noortje 

Tussendoortje, neemt ons mee om aan 

een gezonder voedingspatroon te werken. 

Nauwkeurig worden de jongste Richtlijnen 

van de Gezondheidsraad en het Voedings-

centrum gevolgd. Van niet te veel eetmo-

menten per dag tot voldoende groente en 

fruit en van minder frisdrank naar twee tot 

drie glazen melk. De lezertjes worden gewe-

zen op verantwoorde tussendoortjes en 

oplossingen voor het veel gehoorde: ‘Maar 

dat lust ik niet’. Met een knipoog worden 

de ouders geattendeerd op hun verant-

woordelijkheid: ‘Overleg toch eens met 

je ouders en geef hen tips wat ze zouden 

kunnen veranderen’. Ook andere ‘tips van 

Noortje’, zoals vergelijk het etiket op een 

pak melk met dat op een pak koekjes, zet 

eens thee in de pauze op school, of houd 

op school een spreekbeurt over gezonde 

voeding, prikkelen de nieuwsgierigheid. 

Ook de zo belangrijke sociale aspecten 

van eten komen aan de orde: aan tafel 

eten, met elkaar eten en aan vriendjes 

en vriendinnetjes vragen mee te doen. 

Voorbeelden van een gezond dagmenu 

en recepten die kinderen met hun ouders 

kunnen maken, completeren samen met 

een BMI-tabel voor kinderen het boek.

De schrijfstijl en zeker ook de opmaak 

sluiten geheel aan op de doelgroep: uit-

nodigend, kleurrijk, leuke tekeningen en 

begrijpelijk taalgebruik.

De prijs is aan de hoge kant om het boek 

aan al uw patiëntjes cadeau te doen. 

Maar voor ouders die tobben met het 

lichaamsgewicht van hun kinderen valt 

de prijs – die overigens ruim onder die 

van een fikse maaltijd bij de fast food ligt 

– alleszins mee. Wellicht dat de zorgver-

zekeraars – die gezonde leefstijl hoog in 
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het vaandel hebben staan – het aan hun 

jongste klantjes kunnen aanbieden. Dat 

mes snijdt aan twee kanten. De onderti-

tel van het boek luidt immers: ‘Een vro-

lijk boek voor kinderen waarmee zij hun 

ouders kunnen leren wat gezond eten is!’

Jaap van Binsbergen

Gezond arbeidsbeleid

Jan Plug. Gezond arbeidsbeleid. Een integrale bena-

dering van verzuimpreventie en re-integratiemogelijk-

heden. Soest: Nelissen, 2006. 239 pagina’s, € 31,50. 

ISBN 9044-17279.

Zoals de ondertitel al zegt, gaat dit boek 

over een integrale benadering van verzuim-

preventie en over reïntegratiemogelijkhe-

den. Jan Plug, een pedagoog met een lange 

ervaring in diverse personeelsfuncties, 

beschrijft in dit boek de achtergronden van 

arbeidsconflicten. Gemiddeld komen huis-

artsen deze met het eigen personeel weinig 

tegen, maar ze krijgen er wel mee te maken 

wanneer patiënten arbeidsongeschikt zijn.

Plug gaat uitgebreid in op factoren en 

omstandigheden die van invloed zijn op 

de relatie tussen arbeid en gezondheid. 

In een model, waarbij gekeken wordt naar 

de balans tussen belasting en belastbaar-

heid, worden verschillende factoren die 

hier op inwerken, tegen het licht gehou-

den. Zo zijn aparte hoofdstukken gewijd 

aan opvattingen over arbeid, aan de 

evolutie, de medische wetenschap en de 

ergonomie, de psychologie en aan organi-

satiesociologie. Ook technologische ont-

wikkelingen, economische ontwikkelingen 

en arbeidsverhoudingen komen afzonder-

lijk voor het voetlicht, net als de wet- en 

regelgeving. Deze factoren worden toege-

licht met een praktijkvoorbeeld, waarin 

het belang van een goed arbeidsbeleid 

zichtbaar wordt. De laatste drie hoofd-

stukken gaan over de kwaliteit van arbeid, 

over verzuimpreventie en over reïntegra-

tie. Gezond arbeidsbeleid besluit met een 

overzicht van de vele functionarissen en 

instellingen die actief zijn op dit terrein 

en een lijst van relevante websites.

In het boek zijn veel intermezzo’s als illu-

straties opgenomen. Denk hierbij aan 

citaten, krantenknipsels en persberich-

ten. Deze verhelderen de problematiek 

en verlevendigen de tekst.

Gezond arbeidsbeleid richt zich vooral op 

personeelsfunctionarissen, managers en  

wellicht ook op bestuurders die hun 

kennis op dit gebied willen verdiepen. 

Hoewel huisartsen geleidelijk aan meer 

personeelsleden in dienst hebben, schiet 

het voor de meeste huisartsen toch zijn 

doel voorbij. Voor de liefhebbers dus.

Fred Dijkers

Alles over depressie

Paul Wisman. Circus depressie. Alles over depressie. 

Oorzaken, behandeling, vragen & antwoorden. Wor-

mer: Inmerc, 2006. 127 pagina’s, € 14,95. ISBN 

10-90-6611-943-8.

Dit populair-wetenschappelijke boekje is 

bedoeld als voorlichting voor een breed 

publiek. De intrigerende titel: ‘Circus 

depressie’ wordt toegelicht in de inlei-

ding van amper twee bladzijden. De 

auteur beschrijft depressie daarin als een 

circus dat ongevraagd zijn tenten bij u in 

de buurt heeft opgezet. En u wordt ‘uit-

genodigd’ een act ten beste te geven. Er 

is helaas geen ontkomen aan … Hoewel 

Wisman er verder in het boek blijk van 

geeft dol te zijn op beeldspraak, komt die 

van het circus niet meer terug.

Wisman schrijft vlot, helder en aardig. Hij 

komt over als een innemende dokter. Hij 

behandelt allerlei wetenswaardigheden 

over depressie, van genetica tot epidemi-

ologie en van diagnostiek tot behande-

ling. Alles wordt evenwichtig behandeld 

in overeenstemming met hedendaagse 

ideeën over depressie. Daarbij kan ik 

mij niet aan de indruk onttrekken dat de 

schrijver vooral is uitgegaan van wat hij 

zelf interessant vindt en minder duidelijk 

voor ogen had welke informatiebehoefte 

zijn publiek zou hebben. Waarom zouden 

mensen die zelf een depressie hebben 

(gehad) of mensen uit hun omgeving nou 

willen weten hoe het met de ‘emotionele 

hersengebieden’ zit, of met de zogenaam-

de aspecifieke therapiefactoren, om een 

paar voorbeelden te noemen.

Voor huisartsen bevat het boekje weinig 

of geen nieuws. Voor uw patiënten bevat 

het mogelijk te veel informatie maar u 

hoeft het daarom nog niet af te raden. Er 

staat geen onzin in.

Berend Terluin

Neurologie en literatuur

Joost Haan, Frans Meulenberg, Henk Maassen, redac-

tie. Tante krijgt een zenuwtoeval! en andere essays over 

neurologie en literatuur. Overveen: Belvédère. 276 

pagina’s, € 22,50. ISBN 978-90-73459-33-5.

In dit boek schrijven artsen, merendeels 

neurologen, elk over een favoriet boek 

dat een duidelijk raakvlak met hun vak 

heeft. Het enthousiasme spat eraf. Het is 

onmogelijk een recensie te schrijven over 

35 essays. Ik licht er daarom 2 uit.

Henk Maassen schrijft een lyrisch stuk 

over Ian McEwans roman Saturday, waarin 

een neurochirurg een autobotsing heeft 

met een jonge crimineel die lijdt aan de 

ziekte van Huntington. Dit voorval veroor-

zaakt een keten van gebeurtenissen met 

een dramatisch einde. De bespreking trekt 

ons langzaam het boek in, zoals we in het 

boek langzaam in het hoofd van de neuro-

chirurg getrokken worden. Lezen dat boek, 

dacht ik, na het stuk van Henk Maassen 

gelezen te hebben. Ik kan u inmiddels het 

boek van McEwan aanraden.

Axel Wintzen licht uit het gedicht Erlkönig 

van Goethe hoe het is om een delier te 

hebben, dingen te zien die je anders nooit 

ziet. Hoe eng dat is en dat dit doodenge 

ook het laatste is wat je meemaakt. Uit de 

boeken die geschreven zijn door en voor 

dokters kan je dit niet zo halen. Daar heb 

je een groot dichter voor nodig.

Dat lijkt mij ook het nut van dit boek. Het 

wijst artsen en andere geïnteresseerden 

op literatuur die de belevingskant van de 

patiënt verwoordt. Veel artsen die ik ont-

moet heb waren daarin geïnteresseerd. 

Zij kunnen via dit boek nieuwe impulsen 

krijgen om hun boekenkast verder te vul-

len. De inleiding besluit niet voor niets 

met een citaat uit Saturday van Ian Mc 

Ewan: ‘De zee van zenuwellende is uitge-

strekt en diep….’                     B. Themans




