
370.  Groot Medischewoordendictee 
 
1. Acne is iets anders dan een abces, dat kan elke arts die geen adams-stokesaanvallen (een plotse, 
voorbijgaande, vorm van flauwvallen (syncope); soms gaat dit gepaard met toevallen) heeft 
expliceren. Maar als je anakoesie (absoluut gehoorverlies) hebt begrijp je dat niet. 
Spoedeisendehulpartsen hebben eerder van doen (geen Belgisch-Nederlands 'vandoen'!) met 
patiënten met bijna-doodervaringen of met aortaklepstenose (vernauwing van een opening of kanaal 
in het lichaam) en -insufficiëntie (tekortschieten in functie) dan met mensen met barbiersschurft 
(ringworm van het baardhaar) of met het creutzfeldt-jakobsyndroom. Is ijzergebreksanemie een 
congenitale (aangeboren) aandoening? Een hodgkinpatiënt (aandoening van het lymfstelsel) is 
meestal niet dolichocefaal (langschedelig) en sekwestreren ((van dood weefsel) zich afscheiden van 
het levende) helpt niet. Een openhartoperatie wordt niet door een arboarts uitgevoerd, ook niet 
door een nurse-practitioner (verpleegkundige die ook bepaalde handelingen mag verrichten die 
normaal aan medici zijn voorbehouden). 
 
2. De parttimedokterassistente (volgens de GB'ers) wist het soms beter dan de coassistent en de 
anesthesist. Ook de gynaecoloog (die geen VD-gebruiker was) vond haar imposant, evenals de  
oud- keel-, neus- en oorarts. Slikten zij soms aspirine, seresta (kalmeringsmiddel), omeprazol 
(maagzuurremmer, behandeling maagzweer etc.) of prednison? In ieder geval konden sommigen van 
hen overweg met agrafen (wondkrammetjes), foleykatheters (ballonkatheters) en trocarts 
(troiscarts, chirurgische instrumenten). De cardioloog vroeg een 24 uurs-ecg aan omdat de 
langeasopname van het echocardiogram de aanwezigheid van kamerextrasystoles (ontijdige 
samentrekkingen ) suggereerde. Vitamine B12-gebruik helpt daar niet voor. Eau des carmes ook niet, 
trouwens. 
 
3. Hyperurikemie (te veel urinezuur in bloed) is ongezond, soms treedt het op bij kala-azar (vorm van 
leishmaniasis) of bij extreem ernstige diarree. Heeft u ook hemorroïden (aambeien)? De rawitztumor 
(niercelkanker) is vaak nog wel te cureren, evenals het non-hodgkinlymfoom (lymfklierkanker), 
hoewel dat een slechtere prognose heeft. Mensen met het gilles-de-la-tourettesyndroom 
(neurologische aandoening) hebben minder last van kissingdisease (knuffelziekte, pfeiffer), maar 
weer vaker van een aandoening op het myiatische (myiasis: parasitaire vliegenlarven) vlak. Rickettsia 
(veroorzaakt vlektyfus) is een ongebruikelijk woord, evenals pterygium (vleugelvel achter oogleden). 
Heeft uw eega weleens paroxismale (hoogtepunt van ziekte) myringitiden (tumoren; myringitis is 
trommelvliesontsteking) gehad, of weleens pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging)? Dat is in 
ieder geval beter dan mal-Saint-Lazare (lepra)!  
 
4. "Kleedt u zich maar weer aan", zei de chef de clinique, die op de chirurgieafdeling van het 
tweedelijnscentrum het langetermijneffect afwachtte van de verkeerdebedproblematiek, die bleef 
bestaan ondanks het ruimhartig uitgevoerde niet-reanimerenbeleid. Weet de 
Wereldgezondheidsorganistatie daar wel vanaf? De pericardiocentese (afvoeren vocht hartzakje) 
hielp goed bij de cinchonistische (met kininevergiftiging) man met de harttamponnade (ophoping 
vocht). Antiacnecrème werkt niet als bètablokker (bloeddrukverlagend middel), hoewel de 
risicoafweging in het voordeel van de dermatologische interventie uitvalt. De gestreste man met 
bacteriëmie (bacteriën in bloed) toonde zijn chloasma (vlekkige, geelbruine huidverkleuring) aan de 
gefyrofobische (brugvrees) vrouw. Ze kreeg op slag een derdetoonsgalopritme (afwijkend 
hartgeluid). 
 
5. Het slaapapneusyndroom is slecht voor de nachtrust, tenzij de patiënt geïnfecteerd is door de 
tseetseevlieg, ook als hij aggraveert (de klachten verergeren). Sonjabakkeren helpt niet tegen 
elefantiasis (knobbelmelaatsheid), ook niet als re-interventie na een kneippkuur (met koud water). 
Onderging uw moeder kie (kunstmatige inseminatie echtgenoot)? Gelukkig geen grm 
(gemodificeerde radicale mastectomie, het wegnemen van borst- en okselklieren), anders is de kans 



op ontwikkelen van een PTSS (posttraumatische stressstoornis) of PDD-NOS (pervasive 
developmental disorder not otherwise specified, ontwikkelingsstoornis van autistische aard) groot! U 
weet vast niet wat een BII-maagresectie is, want die term staat niet in de dictionaires. (II wordt 
uitgesproken als 'twee'.) Heeft u al paracetamol nodig? 
 
6. Met een dwarslaesie loop je niet te koop (levert ook weinig op!), maar over een 
eerstegraadsverbranding en over oneirodynie (nachtmerrie) doen mensen minder geëxciteerd 
(geprikkeld). Een PMS (premenstrueel syndroom) is voor beide echtelieden vervelend, dat is 
– net als menidrosis, maandzweet – een opprobium medicorum (een ziekte waar de medische 
wereld niets tegen vermag). Ograi is ook een ziekte of symptoom, maar ik ben de betekenis nu even 
kwijt (bozeoogziekte). Hopelijk loopt u geen besmetting met de MRSA-bacterie op, want zo'n  
MRSA-besmetting is gevaarlijk voor u en voor uw medepatiënten, die bijvoorbeeld aids, reuma of 
een andere aandoening kunnen hebben. Bij aids is sprake van een infectie met het hivvirus, ook wel 
uitgesproken als hiv-virus. 
 
7. Multiple-sclerosepatiënten (MS) kunnen ook sitomanie (ziekelijk verlangen naar voedsel) hebben, 
of tachyaritmieën (hartritmestoornissen). De behandeling is lastig, en therapieontrouw maakt niet 
veel uit. Ook een echte Florence Nightingale kan dan een tic-douloureuxachtig syndroom (zenuwpijn 
in het aangezicht) oplopen, of een fausse couche (miskraam)! Dat laatste blijft de Albert Schweitzers 
onder ons gelukkig bespaard ... De a-priorikans op het ontwikkelen van dyspneu (kortademigheid) bij 
rechteronderkwabspneumonieën (longontsteking) is groter dan die bij omega 3-vetzuurdeficiëntie 
(omega 3-vetzuur (Jaarboek 2009)), zei de Wajong-uitkeringsgerechtigde. 
 
8. Is uw linkerhersenhelft nu overbelast? Dan moet u wellicht met semispoed een risicoafweging 
maken in het pariëtale deel (de wand) van uw brein. Nee, niet in de hippocampus (hoornvormig 
uitsteeksel in de zijventrikels van de hersenen)! Als u door het wittejasseneffect maar geen WAO'er 
wordt ... Een foudroyante (zich snel uitbreidende) oesophagitis (slokdarmontsteking) lijkt soms op 
een voorwandinfarct of op een aortadissectie. (Een dissectie is ook een ziekte, maar dat weten de 
Van Dalearchivarissen niet.) Wat is een ptca? Het heeft niets met exoftalmie (uitpuilende ogen) of 
met gynefobie (beklemmende vrees voor vrouwen) te maken, maar wel met coronairarteriestenose 
(vernauwing) en -sclerose (weefselverharding). NB de ptca is de dotterbehandeling! 
 
9. De neuroloog liet een hersen-MRI'tje maken bij de guillain-barrépatiënt (een vorm van 
neuropathologie), om uit te sluiten dat er sprake was van een KISS-syndroomletsel aan de bovenste 
nekwervels. Klonische (opeenvolgende) krampen had de diabetes-mellituspatiënt (suikerzieke) 
gelukkig niet, wel knieartrose (slijtage), TSS (tibialestresssyndroom, irritatie van het scheenbeen) en 
rodehond. Ten slotte moeten we het nog over bovensteluchtwegeninfecties hebben, want die zijn 
prevalenter (meer voorrang genietend) dan TIA's (voorbode beroerte) en recidiefvarices (herhaalde 
andere spataderen), zoals de vairon (verschillende kleuren ogen) al opmerkte. We geven voor 
luchtwegaandoeningen graag amoxicillineachtige medicijnen (penicilline). Nu moesten we maar eens 
stoppen, want ik heb vrees voor tachycardie (hoog hartritme). Ikzelf lijd ook nog aan 
(slijm)beursverrijking, want reken maar dat dokters goed kunnen rekenen! Schrijver dezes maakt snel 
en veel dictees, maar als ghostwriters helpen, gaat het natuurlijk nog veel sneller! 
 
Rein Leentfaar (pseudoniem)  
(Dokter Rein: eens genas ik iemand van dictees en sinds die tijd noemt eenieder die ook iets aan 
dictees doet zich schaamteloos een dokter – vrij naar Multatuli: eens viel een ruiter van het paard en 
sinds die tijd noemt ieder die van een paard valt zich een ruiter …) 


