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Neuropsychiatrie in de praktijk 

BOEKBESPREKING

In de inleiding van de redacteurs
zelf, P.D. Meesters en W.A. van Gool,
gaan zij nog iets dieper in hoe de
nieuwe samenwerking tussen neu-
rologen en psychiaters zou moeten
verlopen. Want natuurlijk hebben
beide vakken duidelijk eigen domei-
nen, waar een eigen expertise is
opgebouwd waar de specialist uit
het andere vak zich echt niet in kan
en wil begeven. Maar er zijn ook
grote groepen patiënten die wel
gebaat zijn bij een meer geïnte-
greerde samenwerking tussen neu-
roloog en psychiater. Met dit boek
willen wij een bescheiden bijdrage
leveren aan de leniging van deze
nood door nadrukkelijk aandacht te
besteden aan patiënten met gecom-
bineerde neurologische en psychia-
trische problematiek. Wat mij betreft
zijn de redacteurs met de auteurs
van de hoofdstukken hierin zeker
geslaagd.

Het boek bestaat uit 27 hoofd-
stukken die allen zijn opgebouwd
rond een casus. Na de casus volgt
een uitweiding over de differentiaal
diagnose, de bespreking hiervan in
het licht van de casus en de achter-
grond van de uiteindelijke diagno-
ses. Elk hoofdstuk wordt besloten
met een beknopte weergave van de
hoofdzaken betreffende de uiteinde-
lijke diagnose in de casus. Het boek

is dus geen leerboek in engere zin,
maar biedt een caleidoscopische
inkijk in een aantal interessante dia-
gnostische uitdagingen. Sommige
hoofdstukken zijn uitgebreid, ande-
re hoofdstukken zijn aan de korte
kant, zoals het geval inzake de
somatisatiestoornis.

Het is prettig geschreven en goed
leesbaar. Vele handige tabellen en
schema’s verhelderen en complete-
ren de leerstof. Door de opzet van
het boek is het bij uitstek geschikt
voor leerdoeleinden, bijvoorbeeld
in een refereerbespreking of in
onderwijs bij zowel assistenten psy-

chiatrie, neurologie als geriatrie.
Voor de geïnteresseerde neuroloog
en psychiater kan het boek ook
doorgenomen worden door regel-
matig een hoofdstuk te lezen ‘voor
het slapen gaan’ (kennis voor de
slaap opgepikt wordt het best vast-
gehouden). Het is niet een naslag-
werk, maar dat hebben de auteurs
niet beoogd. Het boek lijkt wel de
weg vrij te maken voor een Neder-
landstalig leerboek ‘neuropsychia-
trie’. 

In de praktijk wordt, onder ande-
re ook als gevolg van de steeds
ouder wordende bevolking, zowel
de psychiater als de neuroloog in
toenemende mate geconfronteerd
met een groep patiënten waarbij de
alléén neurologische of alléén psy-
chiatrische expertise onvoldoende
is voor diagnostiek en behandeling.
Voor neurologen en psychiaters, en
voor hen die voor deze specialis-
men in opleiding zijn, biedt dit boek
een uitstekende mogelijkheid om
zich deze vakoverschrijdende exper-
tise eigen te maken.
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De hernieuwde belangstelling voor de neuropsychiatrie is een uitdaging
voor een nieuwe integratie tussen de neurologie en de psychiatrie. Deze
integratie vraagt niet zozeer om de terugkeer in een nieuwe gedaante van
een alles overziende en alles wetende zenuwarts, maar eerder om een
goede samenwerking tussen neurologen en psychiaters en – voor oude-
ren – geriaters. Deze zin had zó in een van de redactionelen van dit blad
kunnen staan, maar het is een zin uit de inleiding door prof. Dr. P. Eikelen-
boom van het nieuwe leerboek ‘neuropsychiatrie in de praktijk’. 

 


