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Boeken

Alcoholisme en genetica

Donders NCGM, Snelders S, Pieters T, Van Geelen 

N, Meijman FJ, Van der Stel JC. Alcoholisme en het 

genetisch venster; een nieuwe kijk op alcoholverslaving? 

Den Haag: SMO 2006. 114 pagina’s, € 17,50 incl. 

verzendkosten. Te bestellen via www.smo.nl. ISBN 

90-6962-227-0.

Dit boek, van de Stichting Maatschap-

pij en Onderneming in samenwerking 

met de afdeling Metamedica van het VU 

medisch centrum, is de weerslag van een 

inventarisatie van de actuele en histori-

sche kennis over de genetische aspecten 

van alcoholverslaving. Er wordt vooral 

ingegaan op toekomstige mogelijkheden 

die genetische informatie biedt voor het 

opsporen, behandelen en voorkomen van 

alcoholverslaving en op de veranderende 

beeldvorming rondom alcoholisme. Dit 

alles is gebaseerd op literatuuronder-

zoek, gesprekken met wetenschappers, 

hulpverleners en alcoholisten en groep-

bijeenkomsten met deskundigen en 

belanghebbenden.

Praktisch toepasbare genetische kennis 

blijkt nog niet voorhanden, maar stukje 

bij beetje wordt meer bekend. Zo wijzen 

tweeling- en adoptieonderzoek uit dat 

genetische aspecten (naast omgevings- 

en psychosociale factoren) bijdragen 

aan een verhoogde gevoeligheid voor 

alcoholproblematiek, waarbij de erfelijke 

invloed bij mannen sterker lijkt te zijn 

(40-50%) dan bij vrouwen (20%). Verder 

is uit onderzoek gebleken dat die ver-

hoogde gevoeligheid te maken heeft met 

variaties in diverse genen die betrokken 

zijn bij processen van de neurotransmit-

ters dopamine, serotonine en GABA. Er 

is echter (nog) geen test waarmee de 

polygenetisch bepaalde kwetsbaarheid 

op betrouwbare wijze kan worden aange-

toond. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat 

die test er (snel) zal komen; daarvoor zijn 

de associaties tussen individuele genen 

en de kans op verslaving te zwak.

De ontwikkelingen op farmacogenetisch 

gebied lijken meer perspectief te bie-

den. Als concrete toepassing kan worden 

gedacht aan de mogelijkheid om vooraf te 

bepalen of een medicamenteuze behan-

deling effectief zal zijn op grond van het 

individuele genetische profiel. Maar ook 

dit is nog toekomstmuziek.

Interessant is de beschrijving van histo-

rische veranderingen in de beeldvorming 

over alcoholisme en de mogelijke toe-

komstscenario’s. De auteurs verwachten 

dat door verdere ‘geneticalisering’ alco-

holisme steeds meer beschouwd zal wor-

den als een chronische hersenziekte. Dat 

kan met zich meebrengen dat het stigma 

van verslaving als wilszwakte wordt ver-

vangen door een stigma van verslaving 

als biologische zwakte. Gevreesd wordt 

dat informatie over een verhoogde pre-

dispositie voor verslaving kan leiden tot 

discriminatie als werkgevers of verzeke-

raars die uitslag te weten komen.

Meijman sluit het boek af met een aantal 

beleidsperspectieven en onderzoeksaan-

bevelingen, en met een verrassend con-

crete aanbeveling aan de huisarts (en het 

NHG): om alcoholproblematiek beter te 

herkennen pleit hij voor meer aandacht 

voor de familieanamnese, zeker nu huis-

artsen steeds minder vanzelfsprekend op 

de hoogte zijn van problematiek in hele 

families en opeenvolgende generaties. 

Hij constateert dat de NHG-Standaard 

Problematisch alcoholgebruik wel ver-

meldt dat de familieanamnese voor alco-

holproblematiek vaak positief is, maar 

dat bij de diagnostische aanbevelingen 

niet wordt vermeld dit na te gaan. Een 

goed punt voor de herziening van de 

standaard én om alvast mee te beginnen 

in de spreekkamer.

Gerda van der Weele

Pediatrisch formularium

Van den Bosch WJHM, Van der Heijden AJ, Sukhai 

RN, Zwaveling J, redactie. Het pediatrisch formula-

rium. Een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu 

van Loghum, 2006. 510 pagina’s, € 25. ISBN 90-

313-44044-8.

Deze vierde editie van het Pediatrisch for-

mularium geeft een goed overzicht van de 

kindergeneeskunde voor aios en huisart-

sen. Het boek heeft een handig pocketfor-

maat en bestrijkt de meest voorkomende 

ziektebeelden bij kinderen vanaf de zui-

gelingenleeftijd tot de oudere kinderen. 

Het geeft een compleet overzicht zonder 

oppervlakkig te blijven.

Het boek bestaat uit vijf delen. Het eer-

ste deel bespreekt de aandachtspunten 

die bij kinderen van groot belang zijn 

zoals het omgaan met zieke kinderen, de 

belangrijkste valkuilen, de vaccinaties en 

overzichtelijke voedingsschema’s.

In het tweede deel komen veelvoorko-

mende symptomen en klachten voor het 

voetlicht zoals het kind met koorts en het 

kind dat niet wil eten. Er is een nieuw 

hoofdstuk bijgevoegd dat aandacht 

besteedt aan overgewicht bij kinderen. 

Helaas ontbreekt hier een overzicht van 

de BMI-afkapwaarden voor overgewicht 

bij de jongere kinderen.

Het derde deel gaat over de spoed-

eisende problemen op de kinderleeftijd 

en is geheel herschreven ten opzichte 

van de vorige editie. Het geeft een goed 

overzicht over het beleid bij levensbe-

dreigende situaties volgens de ABCD-

aanpak met specifieke aandachtspunten 

bij kinderen.

Deel vier beslaat het grootste gedeelte 

van het boek en bespreekt de meest 

voorkomende ziektebeelden bij kinde-

ren. De ziektebeelden zijn onderverdeeld 

in de verschillende tractus, maar er is 

ook aandacht voor kindermishandeling, 

pijnbestrijding en farmacologie spe-

cifiek voor kinderen en voor tropische 

ziekten. De verschillende aandoeningen 

worden overzichtelijk besproken in de 

volgorde: epidemiologie, symptomen, 

(differentiaal)diagnose en therapie. Tal-

loze heldere en overzichtelijke tabel-

len geven snel een goed overzicht van 

bijvoorbeeld diagnose, behandeling en 

medicatie. Erg handig is bijvoorbeeld een 

zeer overzichtelijke tabel met de belang-

rijkste kenmerken van de exanthemische 

kinderziekten.

Het vijfde deel maakt dit boekje compleet 

door een overzicht te geven van de dose-

ringschema’s van de meest voorgeschre-

ven medicatie en een complete set van 

groeicurven.

In diverse hoofdstukken zijn ook verwij-

zingen naar verschillende websites opge-


