te vinden, anders wordt alles naar ventraal
opgeschoven en werkt het knikmechanisme
niet. Deze structuur wordt vooral gevormd
door de M. transversus perinei superficialis
en de fascia diaphragmatis urogenitalis inferior. Als men een reeds slappe anus ventraalwaarts gemakkelijk kan opentrekken, is deze
structuur gelaedeerd. Bij vulling van het
rectum, die door de sensibliteitstoornis ook
niet gevoeld wordt, zal een lichte contractie
van het rectum door onvoldoende MP-functie leiden tot een spontaanverlies, zo men
wil: een niet gevoelde DI. Met een gracilisplastiek als herstel van een tegendrukpunt
hebben wij enkele van deze patiënten
klachtenvrij gekregen.

REVIEW

Klinische genetica in de oncologie
Recent verscheen Klinische
genetica in de oncologie van
klinisch geneticus Fred H.
Menko. Ondanks zijn pensioen
werkt Menko nog steeds, en
wel op de Polikliniek familiaire tumoren van het Antoni
van Leeuwenhoekziekenhuis
Amsterdam. Menko had en
heeft een schitterende carrière,
studeerde af als internist in
Leiden, verkende daarna de
klinische genetica in de oncologie en liet zich op een gegeven

Een DI kan ook ontstaan zonder disfunctionerend continentiemechanisme sec. Bij
een star rectum door bijvoorbeeld bestraling
en bij een status na low anterior-resectie
(geringe capaciteit) met anastomose net op
de linea dentata kan een geringe rectumvulling al een heftige motorische respons geven
met overrulen van het normale continentiemechanisme.

moment als klinisch geneticus registreren.
Voor clinici is het vaak heel lastig te bepalen welke patiënten
wanneer en door wie genetisch moeten worden gescreend voor
tumoren. Specialisten in de algemene oncologie, de digestieve
oncologie maar ook oncologisch chirurgen moeten zich in
toenemende mate afvragen wanneer erfelijkheidsonderzoek
is geïndiceerd. De klinisch geneticus wordt dan ook steeds
meer betrokken bij vragen rond diagnostiek, surveillance en
behandeling. In topspecialistische klinieken in de oncologie
participeert een klinisch geneticus in het multidisciplinair over-

Samenvattend
Wij hopen dat we u een bruikbaar concept
hebben gegeven bij de vaak lastige analyse
van FI. Met dit schema kunnen de verschillende klinische uitingen van FI aan de
verschillende oorzaken worden gerelateerd,
wat een rationele therapie mogelijk maakt.
Meer informatie en/of referenties kunt u
opvragen via hans.vander.heyden@hccnet.
nl of coen.baeten@ghz.nl.

leg (MDO) wanneer de oncologische behandeling van nieuwe
patiënten wordt besproken.
Voor MDL-artsen is het boek van Fred Menko een ideaal
naslagwerk voor de dagelijkse praktijk. Even snel nakijken:
wanneer is wat geïndiceerd, hebben bepaalde tumoren overlap
met andere tumoren, wanneer moet ik screenen, wanneer
moet ik doorverwijzen?
Alle MDL-assistenten-in-opleiding zou ik willen zeggen: direct
bestellen, het is goed te betalen uit je rugzakje.
Ook huisartsen die langzamerhand het spoor bijster raken,

Hans van der Heyden, internist
Coen Baeten, colorectaal chirurg
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

kunnen nu dankzij Fred Menko snel bekijken wat er zou moeten gebeuren. Mocht dit naslagwerk nog niet voldoende houvast geven, dan staat bij het voorwoord een indrukwekkende
lijst medewerkers die zij altijd om (in)formeel advies zouden
kunnen vragen door hen te bellen.
Kortom, ik ben zeer enthousiast en zeg dan ook: verplichte kost!
Chris Mulder, MDL VUmc
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