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pectievelijk deel 2 en 3. Deel 2 heeft namelijk betrekking op neuropsychiatrische aandoeningen die
veel voorkomen en aantoonbaar genetisch bepaald
zijn, namelijk autismespectrumstoornissen, disrupSam Goldstein & Cecil R. Reynolds (red.), (2011)
tieve gedragsstoornissen (adhd, odd, cd), syndroom
New York/Londen: The Guilford Press
van Gilles de la Tourette, angst- en stemmings588 pagina’s
stoornissen en leerstoornissen, maar waarvan uit
isbn 978-1-60623-990-2
onderzoek is gebleken dat de genetische basis heel
heterogeen is. Dat wil zeggen dat bij de meeste paSam Goldstein en Cecil Reynolds zijn grote namen
tiënten een groot aantal risicogenen een rol speelt
op het gebied van de klinische neuropsychologie
die de kans op het ontwikkelen van de aandoening
met specialisaties in traumatisch hersenletsel en
vergroten. Echter, welke risicogenen dit zijn, kan
ontwikkelingspsychologie. Beiden hebben zowel
verschillen van patiënt tot patiënt, en eveneens is
ruime klinische ervaring als een indrukwekkende
er een belangrijke rol voor de omgeving weggelegd.
staat van dienst met betrekking tot onderzoek en
Anders is dat bij de zeventien zeldzame stoornissen
publicaties. Het handboek, waar zij de redactie
die in deel 3 besproken worden, zoals het syndroom
over gevoerd hebben, heeft als hoofddoel clinici
van Turner (afwezigheid of afwijking in het X-chrote informeren over de invloed van genetica op de
mosoom bij meisjes), fragiele X-syndroom (afwijking
neuropsychologische en neurobiologische ontwikin het fmr1-gen op het X-chromosoom), downsynkeling van kinderen. Het is opgebouwd uit meerdere
droom (drie in plaats van twee kopieën van chromodelen. In deel 1 wordt algemene
soom 21 is de meeste bekende vorm,
achtergrondinformatie
gegevariaties hierop zijn mogelijk) en
Erfelijke stoornissen
ven. Het waarom en hoe van
phenylketonuria (pku, mutaties in
met bekende en onbekende
neuropsychologisch onderzoek
het pah-gen op chromosoom 12). In
genetische basis
bij kinderen wordt besproken,
tegenstelling tot de aandoeningen
er wordt uitleg gegeven over de
besproken in deel 2, zijn deze aanverschillende vormen waarin erdoeningen veelal te herkennen aan
felijke aandoeningen overgedragen kunnen worden,
karakteristieke uiterlijke kenmerken van het kind en
het belang van neuro-imaging onderzoek bij erfede diagnose kan eenvoudig bevestigd worden met
lijke aandoeningen wordt belicht, en de rol van de
genetisch onderzoek.
familie en bredere sociale omgeving komt aan bod.
De verschillen in aard tussen de aandoeningen beAl met al is dit eerste gedeelte goed te lezen, ook
sproken in deel 2 en 3 hebben ook direct invloed
voor neuropsychologen met weinig kennis van de
op de rol van neuropsychologische diagnostiek en
genetica. Het is echter wel duidelijk bedoeld als stude behandeling. Er is veel meer bekend met betrekdieboek: je moet er echt voor gaan zitten. Dit loont
king tot de neuropsychologische kenmerken van de
wel de moeite. Na dit eerste deel gelezen te hebstoornissen in deel 2 dan die uit deel 3. Dit vertaalt
ben, ben je weer goed op de hoogte van de meest
zich verhoudingsgewijs ook in de hoeveelheid ruimrecente inzichten op het gebied van de genetica en
te die er is ingeruimd voor de neuropsychologische
neuro-imaging en is je kennis met betrekking tot het
diagnostiek en behandeling. Vooral de behandeling
waarom en hoe van neuropsychologisch onderzoek
van stoornissen in deel 3 is veelal medisch van aard
bij kinderen weer goed opgefrist.
en niet (neuro)psychologisch. Dit neemt echter niet
Het tweede en derde deel hebben respectievelijk
weg dat de redacteuren er goed in zijn geslaagd elke
betrekking op ‘stoornissen die primair leren en geaandoening volledig aan bod te laten komen, waardrag beïnvloeden’ en ‘stoornissen met brede specbij de geschiedenis, prevalentie, neuropsychologitrumeffecten’. Persoonlijk vind ik dit minder gesche en neurobiologische kenmerken, genetische
slaagde titels, omdat ik niet direct zou weten welke
en omgevingsoorzaken, diagnostiek, ontwikkelingsstoornissen hieronder vallen en het een het ander
verloop en behandeling aan bod komen. Hiermee is
ook niet uitsluit. Betere benamingen waren mijns ineen mooi, overzichtelijk en compleet naslagwerk
ziens geweest ‘veelvoorkomende erfelijke stoornisontstaan met betrekking tot erfelijke aandoeningen
sen waarvan de genetische basis nog grotendeels
bij kinderen.
onduidelijk is’ en ‘zeldzame erfelijke stoornissen
De redacteuren hadden zelf als lezersdoelgroep
waarvan de genetische basis duidelijk is’ voor res‘neuropsychologen, klinisch kinder- en jeugdpsy-
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chologen, schoolpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, spraak-taalpathologen, pediatrisch neurologen, en kinderartsen’ voor ogen. Persoonlijk vraag
ik me af in welke mate deze doelgroep echt in aanraking komt met kinderen met zeldzame genetische
stoornissen zoals besproken in deel 3. Daarentegen
sluit deel 1 (bespreking van neuropsychologische
diagnostiek en behandeling bij kinderen en de achtergrond in genetica en neuro-imaging) en deel 2
(veelvoorkomende erfelijke aandoeningen) absoluut
aan bij de beoogde lezersdoelgroep en vormen deze
delen een uitstekend leerboek voor neuropsychologen in opleiding. Deel 3 is waarschijnlijk alleen nuttig voor een kleine groep clinici die werkzaam is in
settings waar klinisch genetisch onderzoek gedaan
wordt en deze patiëntengroep sterker vertegenwoordigd is, zoals in universitair medische centra.
Nanda Rommelse
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746 pagina’s
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Mijn interesse voor dit boek werd al in een vroeg
stadium gewekt door de reclamefolder die ik eind
2010 van de uitgever mocht ontvangen. De auteur,
R.L. Tate, had zich als doel gesteld de lezer een overzicht te geven van tests, schalen en vragenlijsten,
die afgenomen kunnen worden ten behoeve van de
diagnostiek en evaluatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah). In dit overzicht zouden
in totaal zo’n 150 instrumenten kritisch besproken
worden. Het lezen van deze beschrijving zorgde bij
mij voor een automatische vergelijking met de bijbel
van de neuropsychologie, geschreven door Muriel
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