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wordt afgesloten met een self-assessment. De hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd met overzichtelijke
tabellen en zowel klinische als (immuno)histologische plaatjes. Een leuke toevoeging is het gebruik
van casestudies waarin de beschreven theorie direct
wordt vertaald naar een klinische casus waarmee
direct de relevantie van de bestudeerde stof duidelijk
wordt gemaakt.
Zijn er nog verbeterpunten?
In vergelijking met een andere recente uitgave met
identieke titel (red. Naveed Sami; 2016 ISBN 978-3319-26728-9) die uitblinkt in lange onoverzichtelijke
teksten en het ontbreken van didactische hulpmiddelen, is het Groningse boek echt een verademing.
Er zijn echter een paar kleine puntjes van kritiek die
het werk bij een volgende druk mogelijk nog verder
kunnen verbeteren.
Het eerste dat opvalt is dat een aantal hoofdstukken
wel erg compact zijn geschreven. Het is uiteraard
niet de opzet van dit praktische boek om compleet
te zijn maar hierdoor levert het wel wat in qua diepgang. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk over paraneoplastische pemfigus zou, hoewel het een zeldzame

aandoening betreft, een uitgebreidere behandeling
(zowel tekstueel als illustratief) van bronchiolitis obliterans als een van de meest gevreesde complicaties
van deze aandoening een welkome aanvulling zijn.
Qua indeling is er mogelijk ook iets te verbeteren.
Bijvoorbeeld in het hoofdstuk Diagnostiek zou een
verwijzing naar (meer dan tien pagina’s tellende)
scoringssystemen in een addendum wellicht de
voorkeur hebben daar dit voor het merendeel van
de lezers waarschijnlijk minder relevant is voor de
dagelijkse praktijk. Als laatste moet worden opgemerkt dat de prijs (circa € 130,- op Bol.com) mogelijk iets aan de hoge kant is. Voor deze prijs (en met
deze inhoud) zou het boek toch minimaal over een
hardcover moeten beschikken.
Moet ik dit boek aanschaffen?
Ja! Na het bestuderen van dit didactisch sterke werk
bent u weer helemaal bij in de blarenwereld en zullen termen als ‘kippengaaspatroon’, ‘u-serratie’ en
‘blister-spread’ met overtuiging en gemak door de
spreekkamer schallen. Met andere woorden, het is
een standaardwerk dat in de boekenkast van de dermatoloog (in opleiding) niet mag ontbreken.
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Dit onlangs verschenen boek is gewijd aan de
erfelijke aanleg voor kanker en erfelijke tumorsyndromen in het bijzonder. In 17 hoofdstukken en
390 pagina’s worden de klinische kenmerken, diagnostische criteria, genetische basis en oncologische
screening van deze groep aandoeningen op heldere
wijze uiteengezet.
Het boek is samengesteld door dr. Fred Menko,
als klinisch geneticus met oncologische oriëntatie
werkzaam in het AvL/NKI en eerder in VUmc.
Toepassing van next generation sequencing en
microarraytechnologie heeft in de laatste jaren
nieuwe inzichten in de erfelijke oorzaken van kanker gegeven. Ook de diagnostiek bij verdenking op
het bestaan van erfelijk verhoogd risico op kanker
is geavanceerder geworden door introductie van
genpanel, exoom en genoomsequentieanalyse. Er is
ruim aandacht in het boek voor nieuwe inzichten
in ziektemechanismen en diagnostische mogelijk-
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heden, die een kleine revolutie in het vakgebied
betekenen. Als orgaansysteem neemt de huid een
belangrijke plaats in binnen de oncogenetica, omdat
ongeveer de helft van de ongeveer honderd nu
gekende syndromen gepaard gaat met huidafwijkingen. Er zijn syndromen met maligne huidtumoren
zoals basaalcelnaevussyndroom en erfelijk melanoom. Ook zijn er syndromen waarbij er benigne
huidtumoren ontstaan, waaronder neurofibromatose type I en hereditaire leiomyomatose. Daarnaast
zijn er syndromen gekenmerkt door beperkte
cutane manifestaties en verhoogd risico op ontwikkeling van interne maligniteiten, waarvan het peutzjegherssyndroom en gardnersyndroom voorbeelden
zijn.
De dermatoloog kan een belangrijke rol spelen bij
de diagnostiek van tumorsyndromen door soms
subtiele huidafwijkingen te herkennen als cutane
manifestatie hiervan. Hierbij kan gedacht worden
aan fibrofolliculomen in het gelaat en pigmentaties
op de lippen. Dit maakt dat het boek dat gericht
is op alle artsen betrokken bij de diagnostiek en

behandeling van patiënten met kanker nog meer
relevant is voor de dermatoloog. De zorg voor patiënten met erfelijke tumorsyndromen is multidisciplinair en de bespreking van de ziektebeelden heeft
een disciplineoverstijgend karakter.
Voor de dermatoloog zijn de meest relevante
hoofdstukken gewijd aan erfelijk melanoom, basaalcelnaevus syndroom, neurofibromatose, birt-hoggdubésyndroom, hereditaire leiomyomatose, PTENhamartoomtumorsyndroom, BAP1-tumorsyndroom
en tubereuze sclerose. Er is beperkt aandacht voor de
verschillende vormen van xeroderma pigmentosum.
De hoofdstukken bevatten foto’s die de klinische
symptomen en ook cutane manifestaties fraai illustreren. De vele figuren en tabellen verhelderen epidemiologische gegevens, diagnostische criteria en
de celbiologische consequenties van de oorzakelijke
gendefecten. Klinische genetica in de oncologie is
een inzichtelijk werk dat een plaats verdient op de
boekenplank van de dermatoloog die zich met dermato-oncologie of genodermatosen bezighoudt.
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Girolamo Fracastoro (1476–1553) was een Italiaanse
intellectueel die filosofie, letteren, sterrenkunde en
geneeskunde studeerde, en die zich als medicus in
Verona vestigde. Hij was onder andere lijfarts van
Allessandro Farnese, de latere paus Paulus III. Hij
publiceerde in 1530 een leerdicht over de syfilisepidemie die Europa teisterde sinds de terugkeer
van Columbus uit de Nieuwe Wereld in 1493. Dit
leerdicht is vanuit het Latijn in prozavorm vertaald
door de Amsterdamse internist Julius Roos die na
zijn pensionering Latijnse Cultuur en Letterkunde
studeerde.
Het boek begint met een inleiding waarin Roos
onder andere uitlegt dat Fracastoro degene is die de
naam syfilis introduceerde. Mogelijk gebaseerd op
het verhaal van de herder Syphilis die gestraft wordt
voor zijn minachting voor de goden of in christelijke
zin hoovaardij, ofwel dat het een samenstelling is
van het Griekse sus (zwijn/hoer) en philos (liefhebber).

Oorspronkelijke titel Syphilis sive morbus Gallicus
Vertaling en inleiding: Julius Roos
Uitgever: Athenaeum–Polak & Van Gennep,
Amsterdam 2017
ISBN paperback: 978 90 253 0608 3
Prijs: € 12,50.
ISBN e-book: 978 90 253 0609 0

239

