
Ook van deze producten is de IB-tekst opvraagbaar bij de des-
betreffende registratiehouder. Verder is het mogelijk het open-
bare beoordelingsrapport (‘European public assessment re-
port’) te verkrijgen. Aan dit rapport is de IB-tekst en de pa-
tiëntenbijsluiter gehecht. Het kan worden opgevraagd bij de
European Medicines Evaluation Agency, 7 Westferry Circus,
Canary Wharf, London E14 4HB, UK. Het rapport is ook be-
schikbaar via Internet: http://www.eudra.org.

Novartis Rheumatology Grant 2000

De firma Novartis stelt een jaarlijkse prijs ter beschikking van
ƒ 15.000,–. De prijs is bedoeld voor een reumatoloog, een as-
sistent in opleiding tot reumatoloog, dan wel een onderzoeker
op het gebied van de reumatologie en zal worden toegekend
voor het verrichten van een beperkt onderzoek op het gebied
van reumatische aandoeningen.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal vooral gelet wor-
den op kwaliteit en originaliteit. De prijs moet gezien worden
als een stimulans voor de persoonlijke ontwikkeling van de ge-
nomineerde in relatie tot de reumatologie.

Een inzending (maximaal 10 A4-vellen) dient te bestaan uit
een curriculum vitae van de inzender, een protocol waarin

ondermeer een toelichting van het belang van het ingezonden
onderzoek voor de reumatologie wordt omschreven, en een
begroting.

De Novartis Rheumatology Grant zal worden uitgereikt tij-
dens de januarivergadering van de Nederlandse Vereniging
voor Reumatologie in Utrecht. Inzendingen dienen vóór 1
januari 2000 in 13-voud gezonden te worden naar: H.van der
Tempel, secretaris van het Consilium van de Nederlandse
Vereniging voor Reumatologie, Maaslandziekenhuis Sittard,
Postbus 5500, 6130 MB Sittard.

Talmapenning 1999

De Talmapenning is ingesteld door de Nederlandse Vereniging
voor Verzekeringsgeneeskunde en wordt toegekend aan au-
teurs van ná 1 januari 1998 verschenen publicaties over de ver-
zekeringsgeneeskunde. De (eerste) auteur moet een in Neder-
land werkzame arts zijn.

Degenen die in aanmerking willen komen voor de Talma-
penning 1999 dienen hun publicaties in vijfvoud vóór 31 de-
cember 1999 te zenden naar de secretaris van de jury: P.van der
Putten, MD/EA/ABP, Postbus 4880, 6401 JR Heerlen; tel. 045-
5794427/5792022/5414086.
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N.Doornink, J.Vogel, A.Wipkink en S.Beijer, Leidraad voor
voedingsdeskundigen bij kanker. 2e, herziene en uitgebreide
druk. 229 bl., tabellen. De Toorts, Haarlem 1999. ISBN 90-
6020-785-8. Prijs: ingen. ƒ 69,–.

Voeding neemt van oudsher een centrale plaats in in het leven
van de gezonde mens. Bij de behandeling van de zieke mens
heeft voeding een veel dualistischer plaats. Aan de ene kant
worden door sommigen aan voeding allerlei magische effecten
toegeschreven, aan de andere kant heerst er therapeutisch ni-
hilisme over de rol van voeding bij ziekte. Een van de oorza-
ken daarvan is het feit dat ondervoeding en de ziekte eenzelf-
de grote invloed hebben op metabolisme en lichaamssamen-
stelling. Met de ontwikkeling van dit inzicht is onderzoek naar
de onderliggende metabole stoornissen bij ziekte op gang ge-
komen. Het denken over voeding verschuift langzaam in de
richting van het denken over aard en werking van geneesmid-
delen.

Ieder boek dat gebaseerd is op deze denkwijze is een wel-
kome aanvulling op de literatuur over voeding. In deze Lei-
draad voor voedingsdeskundigen bij kanker is door de au-
teurs een lovenswaardige poging gedaan helderheid te ver-
schaffen over de voedingsproblemen die ontstaan bij kanker en
de behandeling daarvan. Na 3 inleidende hoofdstukken wor-
den in 17 hoofdstukken op systematische wijze de problemen
en therapeutische adviezen bij allerlei soorten kanker bespro-
ken. In 4 kolommen worden op uiterst overzichtelijke wijze
‘voedingsaandachtspunt en toelichting, doelstellingen, maatre-
gelen en evaluatie’ gericht op het betreffende type kanker
weergegeven. De problemen rond voeding worden hierbij be-
naderd in de ruimste zin van het woord. In dit opzicht is het
boek een uiterst waardevolle aanvulling op de bestaande lite-
ratuur. Over het nut van voedingsinterventie bij kanker be-
staan echter zeer uiteenlopende meningen. Het is jammer dat
in deze tijd van ‘evidence-based medicine’ een kritische evalu-
atie van dit aspect van de voeding bij kankerpatiënten ont-

breekt. Als goed overzicht voor alle andere problemen rond
voeding bij patiënten met kanker kan dit boek echter van har-
te worden aanbevolen.

h.p.sauerwein

E.J.O.Kompanje, Geven en nemen. De praktijk van postmor-
tale orgaandonatie. Een kritische beschouwing. (Oorspron-
kelijk proefschrift.) 469 bl., fig., tabellen. Van der Wees,
Utrecht 1999. ISBN 90-5805-004-1. Prijs: ingen. ƒ 62,50.

De auteur is intensive-careverpleegkundige en heeft vanuit de
praktijk van de orgaandonatie onder leiding van prof.dr.I.D.de
Beaufort dit proefschrift geschreven. Het is een doorwrochte
studie van de ethische vraagstukken rond orgaandonatie. De
eerste hoofdstukken gaan over hersendood, hoofdstuk IV gaat
over de klinisch hersendode zwangere vrouw. Daarna volgen
enkele hoofdstukken rond het thema ‘non-heart-beating’-do-
natie. Deze bevatten de uitgebreidste beschrijving en beschou-
wing over dit onderwerp die tot dusverre in de Nederlandse
taal verschenen zijn. De laatste twee hoofdstukken beschrijven
respectievelijk het potentieel aan orgaandonoren en de be-
reidheid tot orgaandonatie.

Doordat de vele ethische vraagstellingen grondig worden
behandeld en steeds de internationale literatuur erbij wordt be-
trokken, is dit werk van belang voor alle vakgenoten die werk-
zaam zijn op het terrein van de transplantatie. De auteur kiest
zorgvuldig positie, onderbouwt het betoog, concludeert en
doet een aantal voorstellen voor verandering en verbetering
van protocollen. Al met al is dit een zeer waardevolle studie,
waarbij men zich afvraagt waarom die niet in het Engels is ge-
schreven; dan zou dit werk voor een veel groter publiek toe-
gankelijk zijn.

g.kootstra
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