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Met ruim vijfhonderd pagina’s boordevol met praktische informatie en rijkelijk geïllustreerd met meer
dan zevenhonderd fraaie klinische foto’s (alle in
kleur) biedt dit boek een compleet en uitputtend
overzicht van de hedendaagse dermatologie. In het
algemene gedeelte komt naast anatomie, fysiologie
en diagnostiek in ongeveer dertig pagina’s uitgebreid het hele scala van therapiemodaliteiten in de
dermatologie aan bod inclusief moderne technieken
als Mohs micrografische chirurgie, RFA voor stamvarices en resurfacing van zonbeschadigde huid. De
ongeveer 450 (!) in dit boek opgenomen huidziektes
worden deels klassiek besproken op basis van de
dominante efflorescentie. Daarnaast worden ook
huidziektes behandeld op grond van voorkeurslokalisatie. Ook dermatosen van zowel infectieuze,
vasculaire als maligne origine passeren uitgebreid
de revue. Ten slotte worden apart de huidaandoeningen in bepaalde groepen patiënten behandeld
zoals die voorkomen in zwangeren, kinderen en diabetici. Hoofdstukken over soa, importdermatosen,
flebologie, beroepsdermatosen, fotodermatosen,
psychodermatosen en genodermatosen maken het
geheel compleet.
Het boek is geschreven door twee, wat oudere
(begin zestig) dermatologen met ieder een uitgebreide, jarenlange klinische ervaring. Deze achtergrond
is op iedere bladzijde voelbaar. In dit boek is niet
de kamergeleerde maar de medicus practicus aan
het woord. Juist hierdoor biedt dit boek de ervaren
dermatoloog veel leesplezier en vele momenten van
herkenning.
Dit Nederlandstalige leerboek en naslagwerk, anno
2012 uniek in zijn soort, is volgens de inleiding
allereerst bedoeld voor medische studenten en huisartsen (al dan niet nog in opleiding). Voor medische
studenten lijkt me dit boek misschien te hoog gegre-
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pen: te veel huidziektes, te uitgebreid, te veel een
mère a boire aan informatie. Wel lijkt mij dit boek
zeer geschikt voor collega’s in het begin van hun
opleiding tot dermatoloog als opstapje naar Rook,
Braun-Falco, Fitzpatrick, Bologna, enzovoort. Het
boek behelst een compacte schat aan waardevolle
klinische informatie. De aio die dit leerboek van kaft
tot kaft zich eigen gemaakt heeft, zal bij ten minste
95% van zijn nieuwe patiënten de diagnose zonder
veel problemen kunnen stellen en behandelen.
Samengevat is het een traditioneel, compleet en
uitermate gedegen leerboek waarin de dermatologie
in volle breedte aan bod komt. Ik kan me niet voor-
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stellen dat een huisarts bij het nazoeken van een
klinisch beeld in zijn praktijk ooit zal misgrijpen in
dit boek.
De auteurs wil ik bij dezen complimenteren met dit
ware masterpiece, een samenballing van circa vijftig
jaar van klinische praktijkervaring en een intellectueel legaat voor de volgende generatie. Ik hoop dat dit

boek zijn weg zal vinden naar de spreekkamer van
menig huisarts. En voor de aio dermatologie is dit
boek zonder meer een nuttige aanrader. Misschien
is het nog een aardig idee om ook een digitale versie
uit te geven die door de huisarts in zijn tablet meegenomen kan worden op huisbezoek en door de aio
op zijn perifere stage.
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