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Foute mondgewoonten
De Clercq C, Houthuys S. Wat je mond moet doen als je niet praat. 
Oud-Turnhout: Gompel en Svacina; 2018:67. ISBN 978-94-6371-038-1.

Doorheen de evolutie is het voor onze overleving van 
levensbelang gebleken om voortdurend op de reuk 
te kunnen vertrouwen. Daardoor ademen wij van 

natuur uit door de neus, de verklaring waarom baby’s obli-
gate neusademers zijn. Maar om ons taalvermogen te ont-
wikkelen werd periodisch door de mond ademen een 
noodzaak.
Dit boekje vertrekt van de natuurlijke ademhaling van jon-
ge kinderen om vandaaruit de foute mondgewoonten te 
bespreken die zich later kunnen voordoen.
Waarmee de indeling is weergegeven: het eerste deel gaat 
over de normale ademhaling bij baby’s, het tweede deel 
hoofdzakelijk over wat er verkeerd kan lopen bij mondade-
men en bij tandklemmen of -knarsen.

Mondademen, tandenknarsen en meer
Habitueel mondademen lokt een cascade van gevolgen 
uit: gekend is de droge mond, met snellere ontwikkeling 
van cariës. Maar ook het verzwakken van de ademhalings-
spieren, chronische neusverstopping en tubaire disfunctie 
zijn er de gevolgen van.
Veel volwassenen zijn zich niet bewust dat ze mondade-
men. Een middel is om een spatel een tijd in de mond te 
steken. Valt deze kort nadien uit de mond, dan wijst dat op 
mondademen, zoals ’s morgens een nat hoofdkussen dat 
ook doet.
Bij kinderen veroorzaakt mondademen stoornissen in de 
groei met het ontwikkelen van een open beet, een ovaal-
vormig gehemelte en een adenoïd of ‘Hush-puppy’ facies, 
waardoor een gestoorde spraakontwikkeling ontstaat.

Tandklemmen en -knarsen leidt niet 
enkel tot het sneller verslijten van 
het kaakgewricht. “Ook kunnen je 
kauwspieren heel ontwikkeld en dik 
worden omdat je ze extreem belast. 
Ze kunnen je een hamsterachtige, 
strenge of boze uitdrukking geven.” 
Je articuleert meer gesloten en praat 
daardoor binnensmonds. Verder 
raakt het tandglazuur aangetast, tot 
zelfs het afbreken van kleine stukjes.
Enkele korte beschouwingen over afwijkende tonghoudin-
gen, infantiel slikken en duimzuigen en vingerzuigen ron-
den het boek af. Wanneer dat uit is, heb je ook geleerd wat 
lispelen veroorzaakt, hoe een luie tong ontstaat of leer je 
hoe mondademen zelfs tot stembandknobbels kan leiden.

Inzichten uit de logopedie
Aan dit kleine boekje, dat je op enkele uren uit hebt, is door 
de beide auteurs, een logopediste en een taalkundige, zorg-
vuldig gewerkt. Blijkbaar hebben ze hun woorden gewikt en 
gewogen waardoor er geen zin te veel staat. Toch krijg je in 
een kort bestek enkele grondige inzichten uit de logopedie 
mee die bovendien toegankelijk zijn voor een breed publiek.
De vormgeving met foto’s, grappige tekeningen, korte uit-
weidingen en samenvattingen maken dit boekje nog eens 
extra verteerbaar voor elke lezer.
De waarde van dit boek ligt niet enkel in de inzichten die je 
snel meekrijgt maar misschien vooral als toelichting wan-
neer iemand je raadpleegt met aanwijzingen van foute 
mondgewoonten.

Tom Jacobs

De huid uitgelegd
Adler Y. De huid: gezondheid, schoonheid en verzorging. Amsterdam: 
Luitingh-Sijthoff: 2017:320. ISBN 978-90-245-7330-1.

De originele versie van dit boek ‘Haut Nah. Alles über 
unser grösstes organ’ is geschreven door Yael Adler, 
een Duitse dermatologe die al eens optreedt in 

Duitse en Engelse televisie- en radioprogramma’s. De 
inhoud is gebaseerd op eigen praktijkervaringen, gesprek-
ken met collega’s uit andere vakgebieden en op literatuur-
wetenschappelijk onderzoek, al worden nergens referenties 
expliciet vermeld. Het doel is vooral het grote publiek meer 
inzicht te geven in de huid en haar kenmerken.

De huid als parkeergarage
In het eerste deel wordt de opbouw van de huid beschre-
ven als een parkeergarage. De verschillende niveaus van 

de parkeergarage stellen de verschillende lagen van de 
huid voor met op -1 de epidermis, op -2 de dermis en op 
-3 de subcutis.
Deze op het eerste gezicht bizarre vergelijking is wel doel-
treffend. In de volgende hoofdstukken van het boek wordt 
hiernaar regelmatig verwezen en de beeldspraak van de 
parkeergarage roept meteen eerder gemaakte associaties 
met kenmerken van die specifieke laag van de huid op.
Naast de pure fysiologie van de huid worden in dit hoofd-
stuk ook al enkele ziektebeelden aangestipt zoals moeder-
vlekken, striae en cellulitis.

Botox en tattoos
Deel twee beschrijft de huid in elke levensfase en wijdt uit 
naar de huid en de zon, lichaamsverzorging en gevelversie-
ringen. Motto’s zoals ‘weren, kleren of smeren’ of uitspra-
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ken zoals ‘wie te veel zeep gebruikt, stinkt!’ en dat ‘peelings 
alleen nuttig zijn voor de producenten ervan’ blijven bij.
Met gevelversieringen worden botox en tattoos bedoeld. Een 
beetje botox kan ermee door. Botox heeft maar een tijdelijk 
effect al kunnen enkele maanden wel lang lijken als er een 
beetje te veel gebotoxt is. Met tattoos daarentegen wordt 
korte metten gemaakt: ze zijn een horrorfilm voor onze huid.

Levensstijl en huismiddeltjes
Deel drie is een uitstapje naar de geslachtsdelen; de posi-
tieve gezondheidseffecten van huidcontact en seks worden 
uit de doeken gedaan maar ook de gevaren van vele ver-
schillende geslachtsziektes worden beschreven.
In deel vier wordt verklaard hoe voeding en lifestyle onze 
huid beïnvloeden zowel in de goede als in de ziekmakende 
zin. Er wordt ingegaan op macro- en microvoedingsstoffen. 
Industrievet wordt samengevat als houdbaar, goedkoop en 
dodelijk. Ook de invloed van voedsel op huidziekten zoals 
atopisch eczeem, urticaria, rosacea en psoriasis en voedsel 
wordt uitgelegd.
In het laatste deel wordt de huid als spiegel van de ziel 
gezien. Onder andere op het blozen wordt dieper ingegaan.
Tot slot is er een appendix met huismiddeltjes zoals een 
doorgesneden ui voor jeuk tegen insectenbeten en afgekoel-
de zwarte thee voor nattend eczeem om maar een van de 
vele toepassingen te noemen. Al deze toepassingen worden 

samengevat in een handige tabel 
waarin ook instructies voor de 
bereiding duidelijk zijn uitgelegd.

Opfrissing van de huid
Het boek staat vol beeldspraak en 
grappige uitspraken met hier en 
daar een casus uit de eigen prak-
tijkervaring van de auteur. Moeilij-
ke termen zoals plaveiselcelepit-
heel worden op een niet saaie 
manier duidelijk gemaakt voor 
een breed publiek. 
In dit boek leer je niet een exacte 
diagnose stellen of met welke crè-
mes welke ziektes aangepakt moeten worden, noch leer je 
nieuwe wondermiddeltjes kennen.
Het lezen van dit boek is wel een ontspannende manier om 
de (patho)fysiologie van de huid op te frissen en biedt ook 
leuke metaforen om in de consultatie te gebruiken, bijvoor-
beeld wanneer de zoveelste patiënt je ongelovig aankijkt als 
je zegt dat de schaamstreek enkel met water gewassen dient 
te worden. Het enige dat ontbreekt, is een trefwoordenregis-
ter al was het maar om deze metaforen opnieuw op te zoeken.

Jolin Lippens

Het werkdomein van de 
fysische geneeskunde
Lysens R, Peers K. Fysische geneeskunde en revalidatie – musculoskeleta-
le revalidatie. Leuven: Acco; 2017:309. ISBN 978-94-6344-112-4.

Roeland Lysens en Koen Peers zijn beiden arts en les-
gevers aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leu-
ven. Daarnaast zijn zij ook respectievelijk kliniekhoofd 

en diensthoofd van de afdeling fysische geneeskunde en 
revalidatie van het UZ Leuven.
Fysische en revalidatiegeneeskunde hebben een unieke 
plaats in het brede landschap van medische disciplines. 
Enerzijds richt men zich op de diagnose van musculoskele-
tale en neurologische aandoeningen maar anderzijds ook 
op het zoeken naar behandelingsmethoden om het functi-
oneren van de patiënt te verbeteren. Het gaat hier dus niet 
altijd om het genezen van aandoeningen, maar ook om het 
functioneren van de patiënt zo goed mogelijk te herstellen, 
ondanks de restletsels.

Alarmtekens voor een musculoskeletale 
aandoening
Het eerste deel van dit boek behandelt de basisbegrippen 
van de fysische geneeskunde. Zaken zoals Disability Adjus-
ted Life Years (DALY’s), musculoskeletale fitheid en secun-
daire preventie komen hier aan bod.

Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan de verschillende 
alarmtekens waarop de zorgverle-
ner moet letten bij patiënten met 
een musculoskeletale aandoe-
ning. De tekst beperkt zich daar-
bij niet enkel tot het vermelden 
van de klassieke ‘rode vlaggen’ 
(tekens van een geassocieerde ernstige onderliggende 
pathologie) maar staat ook stil bij de ‘gele’ (psychosociale 
factoren), ‘oranje’ (psychiatrische stoornis), ‘blauwe’ (relatie 
werk en gezondheid) en ‘zwarte vlaggen’ (contextuele hin-
dernissen). De rode vlaggen worden door de meeste artsen 
wel goed herkend, maar de andere categorieën worden al 
eens over het hoofd gezien.

Therapeutische opties en zorgprogramma’s
In dit deel van het boek wordt verder kort ingegaan op de 
verschillende therapeutische opties om een musculoskele-
taal probleem aan te pakken. Jammer genoeg krijgt de 
lezer de indruk dat dit toch allemaal in vogelvlucht wordt 
gedaan. Voor een aantal zaken, zoals de meetinstrumenten 
voor pijn, wordt wel verwezen naar het elektronisch leer-
platform Sofia om hierover meer te leren.
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In het tweede deel worden enkele zorgprogramma’s voor 
een aantal musculoskeletale aandoeningen beschreven: 
osteoartritis, overbelastingsletsels, lage rugproblemen en 
perifere zenuwletsels. Elk hoofdstuk wordt op dezelfde 
manier gebracht en biedt enkele teugels om patiënten met 
dergelijke klachten te behandelen of te adviseren. Het 
hoofdstuk over lage rugpijn is zeker de moeite waard om te 
lezen. Het is ook de meest voorkomende musculoskeletale 
aandoening in België.

Boek en onlineplatform
Net zoals bij een revalidatie de eerste stappen moeilijk zijn, 
komt ook dit boek slechts gestaag op gang. Met wat door-

zettingsvermogen komt de lezer aan het tweede deel van 
het boek, dat ook meteen het meest bruikbare is voor de 
huisartsenpraktijk.
Het online leerplatform mist een beetje zijn doel. Het is 
niet zo uitgebreid als je zou verwachten en het is eerder 
omslachtig om zowel een boek als een digitale bron te 
gebruiken voor hetzelfde onderwerp. Dit boek is evenwel 
eerder een basisboek. Wie zich echt wil verdiepen in de 
fysische geneeskunde en revalidatie, zal wat op zijn hon-
ger blijven zitten en deze moeten stillen met andere bron-
nen.

Yen Deledicque

Hoe ik talent voor het leven kreeg
Galidi RA. Hoe ik talent voor het leven kreeg. Amsterdam: Uitgeverij Jur-
gen Maas; 2017: 472. ISBN 978-94-91921-41-4.

Nederland, 2007. Ongeveer 28 000 mensen die tot dan 
toe illegaal in het land verblijven, krijgen dankzij het 
zogeheten generaal pardon een verblijfsvergunning. 

Voor Rodaan Al Galidi betekent dat het einde van negen jaar 
wachten. Ongeveer een decennium na de toekenning van 
de Nederlandse identiteit schrijft hij een bestseller over zijn 
ervaringen, getiteld ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Het 
is een tragikomische blik achter de muren van een asielzoe-
kerscentrum. En een oefening in geduld.
Verveling, frustratie, vluchtgedrag en uiteindelijk vervreem-
ding: het is de resultante van het schier oneindige wachten 
dat asielzoekers ondergaan. Al Galidi beschrijft indringend 
hoe het gebrek aan perspectief deze mensen tot louter vege-
teren drijft. Wie kan immers vrede nemen met een immigra-
tieapparaat dat mensen reduceert tot nummers en persoonlij-
ke verhalen vermaalt tot anonieme dossiers die door 
onzichtbare ambtenaars worden behandeld? Het bureaucrati-
sche kluwen heeft geen gezicht, de advocatuur neemt geen 
engagement en de medewerkers in de asielcentra verschuilen 
zich achter honderden afspraken. Wat een systeem had moe-
ten zijn dat menselijke noden lenigt, blijkt een meedogenloze 
machine waarbinnen de vooropgestelde regels belangrijker 
zijn dan de geest waarin die regels zijn opgesteld. Zo wordt 
het asielzoekerscentrum, zelfs met haar permanent geopende 
deur, een symbool van onvrijheid en een kooi waarin een tij-
delijk ongemak transformeert in een blijvende kwelling.

Van anekdote tot aanklacht
Eigenlijk komt de plotmatige essentie van ‘Hoe ik talent 
voor het leven kreeg’ neer op het ontbreken van een plot. 
Al Galidi beschrijft weliswaar hoe hij op een aantal verschil-
lende plaatsen terechtkomt, alsook krijgt de lezer de hallu-
cinante lijdensweg voorgeschoteld die de schrijver moest 
ondergaan vooraleer in Nederland neer te strijken. De voor-
naamste actie is en blijft evenwel: stilstand. Het boek krijgt 
echter kleur dankzij de warme beschrijvingen van ontmoe-
tingen met lotgenoten. In de mallemolen van een procedu-

re die verstoken lijkt van menselijk-
heid, is het een palet aan humane 
diversiteit waarin de auteur troost 
vindt. “Wij zijn als de wet van de 
communicerende vaten”, schrijft Al 
Galidi. “Heb ik het over hen, dan heb 
ik het over mezelf.”
Net zoals het wedervaren van zijn 
soortgenoten een reflectie is van wat 
hij als individu ervaart, zo dwingt Al 
Galidi de lezer tot een confrontatie 
met de spiegel van een falend samenlevingsmodel. Pijnlijk 
nauwkeurig beschrijft Al Galidi hoe asielzoekers, wanneer ze 
de beslotenheid van hun tijdelijke woonplaats verlaten, per 
definitie verdacht zijn. Hoe jonge meisjes door pooiers uit 
het asielcircuit worden gevist. Hoe de vrije meningsuiting 
aan banden wordt gelegd. Hoe de poort naar onderwijs en 
werk gesloten blijft. Enzovoort.
Hoewel de afzonderlijke hoofdstukken in vloeiend proza 
zijn opgesteld, construeert de roman geen omvattende 
aanklacht. Weliswaar kabbelt ‘Hoe ik talent voor het leven 
kreeg’ aardig weg omwille van het delicaat bedongen 
evenwicht tussen drama en humor, maar de lichte, soms 
haast banale stijl en de overdaad aan anekdotiek beginnen 
op den duur te wegen. Slechts sporadisch maakt Al Galidi 
bovendien abstractie van zijn kroniek, om tot een gedachte 
met een universele reikwijdte te komen. Ofschoon het ver-
toog vlot leest, mist het een esthetische behandeling van 
taal, een ideeëngoed dat onder de huid kruipt en een 
cadans waaruit literaire noodzaak spreekt.

Grenzen aan de gastvrijheid
Desondanks komt Al Galidi’s portrettering van onze omgang 
met nieuwkomers aan. Is er ruim een decennium later veel 
veranderd? Blijkbaar zijn er grenzen aan gastvrijheid. Dat die-
genen die appel doen op onze solidariteit dikwijls een 
onvoorstelbare martelgang hebben doorstaan, wordt voor de 
gemoedsrust van beleidsmakers maar al te graag vergeten.

Jan-Jakob Delanoye
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10% korting op deze boeken + gratis verzending?

Ga naar www.acco.be/domusmedica en bestel uw boek(en) met code  
‘‘DOME10GZ8050’.

Nog meer boeken?

Meer recensies zijn voortaan ook terug te vinden op onze aparte webpagina: 
 www.domusmedica.be/huisartsnu/boeken.

Op een selectie hiervan geldt ook de 10% korting + gratis verzending via Acco.

Neem zeker eens een kijkje!

Honderd casussen uit de huisartsenpraktijk
Stephenson A, Mueller M, John Grabinar J. 100 Cases in General Practice 
(second edition). London – New York: CRC Press; 2017:211. ISBN 978-1-
4987-5756-0.

Zet twee huisartsen bij elkaar en algauw zullen zij casussen 
met elkaar uitwisselen. Welnu, dit boek biedt honderd 
casussen, regelrecht uit de praktijk gehaald. Het boek laat 
zich nog het gemakkelijkst lezen als een tussendoortje, tel-
kens als je even niets te doen hebt.
De onderwerpen zijn alfabetisch gerangschikt waardoor je 
vlot iets kan naslaan, bijvoorbeeld ‘Palpitations’ of ‘Penile 
rash’. Het schema van de besprekingen verloopt telkens 
eenvoudig. Op een eerste pagina wordt een geval voorge-
legd, eindigend op enkele vragen. Op de volgende pagina 
komt dan een antwoord om vervolgens te eindigen met 
zoiets als ‘wat je hierbij moet onthouden’.

Herkenbare casussen
In de huisartsgeneeskunde ligt het klachtenveld heel breed 
waarbij je dan nog moet rekening houden met psychische, 
relationele en sociale factoren. Dit beeld komt ook in het 
boek duidelijk naar boven. Maar deze complexiteit belem-
mert dan ook veelal een exact antwoord.
Voor wie jaren praktijkervaring heeft, zijn de casussen iets 
te herkenbaar: bijvoorbeeld gezwollen enkels waarbij dan 
blijkt dat hartfalen de oorzaak is. Hier en daar valt er wel 
een weetje te plukken. Bijvoorbeeld: denk bij aanslepende 
buikkrampen ook aan loodvergiftiging. Heeft de patiënt 
dan een blauwe verkleuring van het tandvlees, dan zit je 
dicht bij de diagnose.
Zwarten hebben een tweemaal hoger risico op prostaat-
kanker. Bij mensen van het zwarte ras moet je trouwens de 
berekende eGFR vermenigvuldigen met 1,159 om tot een 
juiste schatting van de nierfunctie te komen. Maar deze 

weetjes liggen al bij al maar schaars 
verspreid doorheen het boek.
Een enkele keer betreft het een prik-
kelend probleem: een jonge collega 
die ontdekt dat de senior collega 
cannabis gebruikt. Als hij zijn onge-
rustheid daarover uit, dan krijgt hij 
als antwoord: ‘Mind your own busi-
ness!’ Op de antwoordbladzijde 
wordt mooi uitgelegd hoe de jonge 
collega dit best verder exploreert. 
Hoe is het gesteld met de stiptheid, 
zijn verslagen in de dossiers, de 
reacties van patiënten en de houding van andere collega’s 
tegenover deze senior collega? Als het echt een probleem 
is, dan tellen hier een aantal zaken: de prioriteit van de pati-
entveiligheid, maar ook voor je collega zorgen. Indien 
mogelijk door opnieuw overleg, desnoods door een beroep 
te doen op derden, zoals Doctors for Doctors bij ons.

Weetjes voor studenten en haio’s
Dit boek zal wellicht meevallen bij haio’s of bij studenten 
geneeskunde die willen weten welke problemen zich zoal 
presenteren op de eerste lijn en hoe daarmee wordt omge-
gaan. Maar of een ervaren collega daar veel uithaalt, betwij-
fel ik. Die leest beter de medische vakbladen.
Dit boek vormt een onderdeel van een reeks boeken waar-
in telkens honderd casussen worden besproken: uit de 
pediatrie, psychiatrie, verloskunde en gynaecologie, radio-
logie, dermatologie, ... Enkele daarvan kennen een her-
druk. Misschien valt daar meer uit te leren?

Tom Jacobs


