
3 SEPTEMBER 2020 | MEDISCH CONTACT 36    27  

boek  
Opgroeiende kinderen 

Jelle Jolles, 
emeritus hoog-
leraar neuropsy-
chologie, wil 
met Leer je kind 
kennen vanuit 
vakkennis en 
wetenschappe-
lijke inzichten 
de dialoog aan-
gaan met de 
samenleving. 
Zijn ambitie:  
bijdragen aan 

de ontplooiing van onze jongeren. Zijn 
nieuwste boek is een vervolg op Het  
tienerbrein en gaat aanzienlijk dieper in  
op executieve functies, ontwikkeling van 
emoties, identiteit en persoonlijke groei. 
Veel aandacht besteedt Jolles aan hersen-
ontwikkeling, verschillen tussen jongens 
en meisjes en de rol van genen en omge-
ving. Over die laatste beroemde controver-
se zegt hij onder meer dat het goed is alert 
te zijn op de vele onjuiste generalisaties 
die in populaire tijdschriften zijn te lezen. 
‘Het is te gemakkelijk om de erfelijkheid 
erbij te halen als de oorzaak van verschil-
len in cognitief presteren. Maar het is ook 
niet juist om alles aan “de omgeving” te 
wijten. Erfelijkheid en omgeving spelen 
beide een rol. Altijd.’ 
Jolles sluit zijn boek af met tien aanbeve-
lingen, bijvoorbeeld voor het herkennen 
van de verschillende fasen in de adolescen-
tie die een andere aanpak zouden vereisen, 
en het als opvoeder spelen van verschillen-
de rollen zoals manager, supporter, coach, 
inspirator, mentor en adviseur. Die aanbe-
velingen zijn eerder goed bedoeld dan 
baanbrekend of verrassend.  
Dit boek is voor (ontwikkelings)psycholo-
gen, pedagogen, opvoeders en onderwijs-
kundigen. Niettemin kunnen artsen die 
zich specifiek richten op kinderen, beslist 
het nodige van dit toegankelijk geschreven 
boek opsteken. Vittorio Busato, psycholoog 
en auteur 

Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, 
denken en het brein, Jelle Jolles, Uitgeverij Pluim, 
336 blz., 24,99 euro. 

Christien Brinkgreve, emeritus hoogle-
raar sociale wetenschappen en schrij-
ver, formeerde in 2015 een klein gezel-
schap van critici: Babel. Een dag 
uitwisseling van ideeën en ervaringen 
leidde in 2017 tot de bundel Weten 
vraagt meer dan meten. Hoogleraar  
psychodiagnostiek Paul Verhaeghe,  
initieerde een vervolg dat zich richt op 
het belang van taal. Dit heeft geleid tot 
een nieuwe bundel, met als titel Taal-
kracht – Andere woorden, Andere 
werelden, met twintig bijdragen van 
onder anderen Adriaan van Dis, Jim van 

Os en Trudy 
Dehue. Woorden 
uit de ene sector 
zijn overgeheveld 
naar de andere, 
bestaande woor-
den kregen een 
andere betekenis 
en daarmee een 
andere waarde, en 
het verlies van 
verouderde woor-

den wordt gecompenseerd door de 
intro ductie van nieuwe: de patiënt in 
het ziekenhuis is cliënt van het zorgbe-
drijf geworden.  
De kracht van deze bundel is dat élke 
auteur een eígen wereld met zich mee-
brengt en op een eigen wijze het thema 
uitdiept. Reflectie op woorden als kwali-
teit, transparantie, kwetsbaarheid, 
patiëntenparticipatie (en niet patiënt-
participatie), excellent, vrucht/foetus/
baby en ADHD hebben daardoor tot 
opvallend uiteenlopende, maar door-
gaans zeer boeiende bijdragen geleid. 
Het gaat daarbij meer om de macht dan 
de kracht van taal en zoals blijkt uit  
de bijdrage van Willem Oerlemans,  
klinisch neuroloog, over pijn – een 
pareltje! – kan taal ook tekortschieten.  
Ignace Schretlen, voormalig huisarts en 
publicist 

Taalkracht – Andere woorden, Andere we-
relden, Christien Brinkgreve e.a. (red.), ISVW 
Uitgevers, 172 blz., 17,50 euro. 
Voor de recensie van Weten vraagt meer dan 
meten, zie dit artikel op medischcontact.nl. 

tv  
Leven met een beperking 
Je Zal Het Maar Hebben bestaat twintig jaar: bijna 
vierhonderd jongeren met een ziekte of handicap lieten 
in dat programma zien hoe ze ondanks hun beperking 
alles uit het leven halen. In een vierdelige special gaat 
presentator Jurre Geluk op bezoek bij deelnemers die 
destijds met hun verhalen veel losmaakten bij de  
kijkers. Alomvattende vraag: hoe gaat het nu met hen? 
HM 

Komende dinsdagen 20.25 uur, NPO 3. Eerste aflevering  
terugkijken? Zie dit artikel op medischcontact.nl. 

tv  
Vervuilde  
medicijnen  
Uit tests bleek deze 
zomer dat paracetamol 
afkomstig van het Chine-
se Anqiu Lu’an Pharma-
ceutical kankerverwek-
kende stof bevat. Waarom 
hebben de toezichthou-
dende instanties dit niet 
ontdekt? Want onlangs 
zijn in bijvoorbeeld bloed-
drukverlagers en maag-
zuurremmers ook kanker-
verwekkende stoffen 
aangetroffen. De tv-
rubriek Zembla onder-
zocht de zaak. HM  

Donderdag 10 september, 
20.25 uur, NPO 2. 

boek  
Taal in de zorg 
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