Wel Guyton,

geen Grundmeijer
Bespaar met de boekentips van ouderejaars
Veel eerstejaarsstudenten geneeskunde kopen braaf alle boeken van
de lijst. Weten zij veel. Niemand heeft ze nog verteld welke écht handig
zijn en welke direct naar De Slegte kunnen. Arts in Spe vroeg het aan
ouderejaars. Susanne Korsse, Dewi van Deurssen en Heleen Croonen

E

erstejaarsstudenten zijn doorgaans allang
blij dat ze zijn ingeloot voor geneeskunde.
De dure boeken schaffen ze daarom maar
wat graag aan. Nog voor de eerste collegedag
heeft een nieuwkomer gemiddeld negen boeken in huis
gehaald voor 588 euro. Dat is ruim twee keer de maandelijkse basisbeurs, voor boeken die vaak niet eens nodig
zijn, zo blijkt uit een enquête van Arts in Spe onder 1991
ouderejaarsstudenten geneeskunde.
‘Betere informatie over de boeken kan studenten veel
geld besparen’, zegt een VU-student die meedeed aan de
enquête. Een student uit Rotterdam vult aan: ‘In je eerste
jaar krijg je een gigantische boekenlijst. Ik ben samen
met mijn moeder naar de universiteit gereden, met een
koffer achterin de auto, en we kregen de boeken nog maar
net mee. Van al die boeken gebruik je meer dan de helft
nauwelijks in je eerste jaar.’
Van de bijna tweeduizend studenten die Arts in Spe
enquêteerde, hadden er 249 een vooruitziende blik. Zij
kochten aanvankelijk niets en stelden pas in de loop van
het eerste jaar hun boekenkast samen. Daartegenover
staan 291 braveriken die bij aanvang van de studie alle
boeken van de lijst kochten. De rest zit daartussenin.
De boekenlijst van Groningen is het kortst met negentien
titels en die van de twee Amsterdamse universiteiten
het langst met elk dertig boeken. Vrijwel niemand uit
Amsterdam heeft alle dertig boeken meteen gekocht. Nijmeegse studenten zijn de boekenkampioenen; zij schaffen het vaakst alle voorgeschreven titels aan en kopen
gemiddeld vijftien boeken voor een bedrag van 1008 euro.
Aan de andere kant staan de Utrechtse studenten, die voor
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hun eerste collegedag gemiddeld drie boeken kopen en
maar 224 euro uitgeven.

Essentiële info
Ze mogen dan veel geld kosten en soms overbodig zijn, er
zijn gelukkig ook genoeg boeken waar iedereen blij mee
is. Het anatomieboek van Sobotta, het medisch woordenboek van Coëlho en de fysiologiepil van Guyton gooien
hoge ogen (zie Top tien). Dat laatste boek, getiteld Textbook
of Medical Physiology, krijgt zelfs de meeste stemmen, maar
dat komt vooral doordat Groningse en Maastrichtse studenten ermee weglopen. Zij stemden massaal op dit boek
en raden eerstejaars aan het zeker te kopen.
De voornaamste verdienste van Guyton is dat het goed
aansluit op de leerstof. ‘Je leert hierdoor goed de basis
kennen: het normaal functionerend lichaam’, vindt een
Groningse student. Een student uit Maastricht spreekt
van ‘essentiële info voor de eerste jaren’. De andere univer-

siteiten hebben Guyton niet op hun boekenlijst staan.
De studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben
een duidelijke voorkeur voor Interne Geneeskunde van Van
der Meer. Het boek dankt zijn populariteit met name aan
de duidelijke tekst. ‘Je hebt het voor veel verschillen-de
blokken nodig’, aldus een Amsterdamse student. Van der
Meer staat op de lijst van de UvA en van de Universiteit

‘Van de twintig gekochte boeken heb ik
er vijf nooit en zeven zelden gebruikt’
Maastricht, maar wordt ook gekocht door studenten van
andere universiteiten. ‘Duidelijk, volledig en precies wat
je in de praktijk wil weten’, vindt een Nijmeegse student.
In andere steden zijn studenten meer verdeeld over welk
boek het beste is (zie Keuze per universiteit). In het algemeen
kozen de studenten een handig naslagwerk. Een duidelijke tekst en goede aansluiting bij de leerstof gelden ook
als pre’s.

Latijn versus Engels
Bij de slechte boeken komt een duidelijke nummer één
naar voren. Het Geneeskundig Proces onder redactie van
professor Grundmeijer mag volgens een meerderheid van
de ondervraagde studenten als eerste verdwijnen van de

‘Een verdiepingsboek, geen studieboek’
Professor H.G.L.M.
Grundmeijer van de afdeling
Huisartsgeneeskunde
van de UvA is niet blij
met het nieuws dat bijna
tweeduizend geënquêteerde
geneeskundestudenten zijn
boek Het Geneeskundig Proces
als slechtste studieboek
hebben bestempeld. Toch
begrijpt hij het wel. ‘Het boek
gaat over klinisch redeneren,
over de denkwijze van
dokters. Eerstejaars zijn nog
bezig met het leren van klinische diagnoses, niet met de
manier waarop ze tot die diagnoses komen.’
Het Geneeskundig Proces is volgens hem ook geen
studieboek, maar een verdiepingsboek. Het is niet
geschreven om in je hoofd te stampen voor een tentamen.

lijst. Het boek moet de medische student helpen bij het
klinisch redeneren, en staat nu op de boekenlijsten van
alle acht medische faculteiten. Voornaamste probleem
met het boek is volgens de studenten dat ze het helemaal
niet nodig hebben. Daarnaast vinden ze dat de inhoud
te makkelijk is en niet aansluit op de leerstof. ‘Onacademisch, ‘zegt één student. ‘Het trapt open deuren in’, zegt
een ander.
Het anatomieboek Gray’s Anatomy for Students neemt de
tweede plek in op de ranglijst van slechte studieboeken.
Dat komt voornamelijk doordat studenten in dit boek
niet kunnen vinden wat ze zoeken. De anatomie wordt
aangeduid met Engelse termen, terwijl in de snijzaal en
in colleges de Latijnse benamingen worden gebruikt. Dat
geldt ook voor Clinical Oriented Anatomy van Moore, het
andere anatomieboek op deze lijst.
Overigens is het niet zo dat de Engelse taal op zich een
reden is om een boek als slecht te beoordelen. Wel merken
studenten op dat de cijfers en informatie in Engelstalige
boeken zijn gebaseerd op de situatie in Amerika of Engeland, en die komt niet altijd overeen met de Nederlandse
situatie. Maar een Nederlandse vertaling is ook niet altijd
succesvol. Het histologieboek van Junqueira, het op twee
na slechtste boek, vinden studenten onduidelijk geschreven. ‘Je merkt dat het is vertaald van het Engels naar het
Nederlands’, aldus een ondervraagde student.

Geldbesparende tips
Als onwetende eerstejaars wordt je overdonderd met
een lijst met zo’n twintig boeken. En hoewel faculteiten

‘Je moet dit boek lezen als je er rijp voor bent en dat zijn
eerstejaars nog niet.’
Over de boeken tijdens zijn eigen studententijd zegt
Grundmeijer: ‘Wij moesten idiote pillen aanschaffen.
Duitse en Franse boeken. Alleen een boek over interne
geneeskunde, Den Ottolander, was in het Nederlands en
dat is me bijgebleven als een fijn boek.’
Dit boek blijkt de voorloper te zijn van Interne Genees
kunde van Van der Meer, dat in de huidige top tien op
nummer drie staat.

Geef je mening en win
Geef op www.artsinspe.nl/boeken jouw mening over dit
onderwerp. Als je vóór 14 september je reactie plaatst,
maak je kans op één van de vijf studieboeken die Arts in
Spe verloot. Vul je voor- en achternaam in en meld je aan
als KNMG-studentlid. Zo kan de redactie je bereiken als je
hebt gewonnen.
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aangeven dat het geen verplíchte boekenlijst betreft, krijg
je wel het idee dat je alles moet aanschaffen om het eerste
jaar ongeschonden door te komen. Wat te doen?
De geënquêteerde studenten raden eerstejaars af om in één
keer alle boeken op de lijst te kopen. ‘Als bleue eerstejaars
heb ik alles netjes besteld en daar heb ik nu wel spijt van.
De helft heb ik nooit gebruikt en een aantal zit zelfs nog in
het plastic’, zegt een student uit Nijmegen. ‘Van de twintig

gekochte boeken heb ik er vijf nooit en zeven zelden gebruikt. Waarschijnlijk heb je die in latere jaren pas nodig,
maar dan had ik ze liever ook later aangeschaft’, zegt iemand uit Rotterdam. Dat spreidt de kosten. Bovendien heb
je dan een recentere druk, zegt een Maastrichtse student.
De studenten adviseren om boeken eerst te raadplegen in
de bibliotheek. Niet alleen om geld te besparen op boeken
waarvan je slechts één hoofdstuk nodig hebt, maar ook om

Het beste boek en het slechtste boek per universiteit
Amsterdam UvA

Leiden

Rotterdam

best v/d Meer - Interne

best Boron & Boulpaep -

best Kumar & Clark -

Geneeskunde

Medical Physiology

Clinical Medicine

slechtst Porter –

slechtst Kuhse – A

slechtst Devlin

Greatest Benefit

Companion to Bioethics

– Textbook of

to Mankind

Amsterdam VU

Biochemistry

Maastricht

Utrecht

best Widmaier –

best Guyton - Textbook

best Coëlho -

Vander’s Human

of Medical Physiology

Zakwoordenboek der

Physiology

Geneeskunde

slechtst Beer – The

slechtst Junqueira –

Merck Manual of

Functional Histology

Diagnosis and Therapy

slechtst Grundmeijer
– Het Geneeskundig
Proces

Groningen

Nijmegen

best Guyton - Textbook

best Kumar & Clark -

of Medical Physiology

Clinical Medicine

slechtst Drake – Gray’s

slechtst Fitzgerald –

Anatomy for Students

Clinical Neuroanatomy
and Neuroscience

TOP tien BESTE BOEKEN

TOP tien SLECHTSTE BOEKEN

1 Guyton – Textbook of Medical Physiology
2 Kumar & Clark – Clinical Medicine
3 Van der Meer – Interne Geneeskunde
4 Coëlho – Zakwoordenboek der Geneeskunde
5 Pinkhof – Geneeskundig Woordenboek
6 Alberts – Essential Cell Biology
7 Sobotta – Atlas of Human Anatomy
8 Boron & Boulpaep – Medical Physiology
9	Silverthorn – Human Physiology: an integrated approach
10 Robbins & Cotran – Pathologic Basis of Disease

1 Grundmeijer – Het Geneeskundig Proces
2 Drake – Gray’s Anatomy for Students
3 Junqueira – Functionele Histologie
4 Moore – Clinical Oriented Anatomy
5 Fitzgerald – Clinical Neuroanatomy and Neuroscience
6 Baynes – Medical Biochemistry
7 	Mackenbach & vd Maas – Volksgezondheid en
Gezondheidszorg
8 Ten Have – Medische Ethiek
9 Alberts – Essential Cell Biology
10 Bernards & Bouman – Medische Fysiologie
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uit te vinden of je een boek de moeite waard vindt. Het
is tenslotte erg persoonlijk wat voor soort boek prettig
studeert en bijdraagt aan een tien voor een tentamen.
Om diezelfde reden vinden studenten dat zij moeten
worden geïnformeerd over de verschillende keuzemogelijkheden van boeken binnen één categorie. Nu staat er op
de boekenlijst vaak één boek per onderwerp. Welke dat is,
verschilt per universiteit. ‘Iedereen werkt anders en het
ene boek past nou eenmaal beter bij een bepaalde student
dan het andere’, verwoordt een student uit Utrecht. ‘Lever
een boekenlijst met korte beschrijvingen van de boeken’,
oppert iemand uit Groningen.
Andere tips voor beginnende studenten zijn: informeer
bij ouderejaars welke boeken zij nuttig vinden en welke
niet. Als je maar enkele bladzijden nodig hebt van een
boek, maak dan kopietjes. En raadpleeg ook eens digitale
naslagwerken op internet; die vormen een rijke bron van
informatie.
Kortom, koop niet klakkeloos alle boeken die je op je lijst
aantreft. ‘Jammer van het geld, er zijn genoeg leuke en
goede boeken aan te schaffen!’

Zoekplaatje
Pijn op de borst
Wat is de juiste diagnose en behandelwijze?
Een lange, magere jongen van 23 jaar heeft plotseling last van stekende pijn op zijn borst. Hij zegt niet goed te kunnen doorzuchten
en voelt zich kortademig.
Wat is uw diagnose?
a.

Pneumonie

b.

Hartinfarct

c.

Pneumothorax

d.

Bronchitis

Kijk op
www.artsinspe.nl
voor de juiste diagnose.

Lucien Monfils via Wikimedia
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:pneu.jpg)
Bijdragen aan deze rubriek zijn welkom via artsinspe@medischcontact.nl.

Kwik
Geneeskunde is te veel een
vrouwenstudie
Er studeren steeds meer vrouwen geneeskunde. Een goede ontwikkeling of scheve verhoudingen? Studenten geven hun mening over de
volgende stelling: Er moeten evenveel mannelijke als vrouwelijke artsen opgeleid worden.

Nadine van Veenendaal, derdejaars, Maastricht.
Het is jammer dat er zoveel meer vrouwen geneeskunde studeren dan mannen. De mooiste
verhouding zou fifty-fifty zijn. Dat zou de sfeer
ook ten goede komen; mannen en vrouwen vullen
elkaar aan. Tijdens het praktijkonderwijs trekken
vrouwen naar elkaar toe en is het onwennig als
je met een man moet oefenen. Als de verdeling
onder de studenten gelijk zou zijn, zou de drempel
om als meisje met een jongen te oefenen minder
groot zijn. Ik heb het idee dat de mannen in mijn
jaar vaak hun neus drukken voor het onderwijs.
Er zijn altijd veel meer vrouwen dan mannen om
half 9 ’s ochtends!
Ruben Schmits, zesdejaars, Utrecht
Natuurlijk hebben mannen en vrouwen evenveel
recht om aan de studie te mogen beginnen. Maar
de verhouding wordt nu wel heel erg scheef. Ik
vind dat er best een bovengrens gesteld kan
worden aan het percentage vrouwen dat ingeloot
wordt, bijvoorbeeld maximaal 80%.
Dat vrouwen vaker parttime werken en door veel
vrouwelijke artsen de arbeidscontinuïteit wordt
bedreigd, geloof ik niet. Ook onder mannelijke
artsen is het volgens mij steeds meer een trend
om parttime te gaan werken. Misschien dat mannelijke specialisten van de oude stempel dat
vervelend vinden, maar ook die zullen plaats
moeten maken voor vrouwen.
Linde Musters, derdejaars, Rotterdam
Ik vind het kleine aantal mannen bij geneeskunde
een gemis. Ik werk ook liever met mannelijke
collega’s dan met vrouwen. Mannen zijn veel makkelijker en minder serieus. Dat is belangrijk als je
met heftige zaken bezig bent als geneeskunde.
Dat neemt niet weg dat het erg goed is dat er
meer vrouwen arts zijn dan vroeger. Wij zijn nu
eenmaal zorgzamer ingesteld.
Zowel mannelijke als vrouwelijke artsen hebben
voor- en nadelen, daarom is het belangrijk dat de
verhouding in balans is. (SK)
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