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Van Dale Junior dokterswoordenboek, Wat is de betekenis van medische woorden? 
Geschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt. Van Dale 
Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 2010. ISBN 978 90 6648 09872. 510 blz. 
 
Door Janneke Spoelstra 
 
‘Ook een hulpmiddel voor iedere ouder en arts’ 
 
In de loop der jaren verzamelde ik vanwege vertaal- en redactiewerkzaamheden een kast vol 
naslagwerken. Ik kijk ze zelden meer in. Een woord zoeken, een formulering checken, familie 
of kennissen die te kampen krijgen met enge ziekten, zelf een pijntje hier of daar, ik loop naar 
de computer. Als ik wat wil weten kortom, ga ik het internet op, zoek en vind meestal ook. 
Alleen in geval van twijfel of teleurstellende internetzoektocht grijp ik naar de stoffige, zware 
naslagwerken in de kast. Het Van Dale Junior dokterswoordenboek is niet voor volwassenen 
bedoeld, daarin zijn de titel (Junior) en de toon van het boek duidelijk. ‘Vanaf 10 jaar’ staat 
op de voorkant. In de inleiding wordt de toon gezet: ‘Het Van Dale Junior 
dokterswoordenboek is niet zo geleerd en niet zo dik als veel medische woordenboeken en 
naslagwerken voor volwassenen.’ Bij de leeftijdsgroep waarvoor dit woordenboek dus 
bedoeld is, tussen de 10 en 18 jaar, is de reflex om de computer op te starten, cq. het mobieltje 
met internet te raadplegen echter al wel bijna aangeboren. Dus waarom nog zo’n boek? 
Uitgangspunt voor dit woordenboek zijn ‘medische dingen waarmee jij als jonge lezer te 
maken kunt krijgen’, aldus de inleiding.  

Er is alles aan gedaan om dit Junior woordenboek aantrekkelijk te maken. De voorkant 
moet de jonge lezer het boek in trekken met woorden als: ‘ADHD’, ‘puistjes’, ‘beugel’, 
‘groeistuipen’, ‘voetbalknie’. De bladspiegel van het woordenboek is overzichtelijk. De tekst 
is bijna vrolijk opgemaakt. Ingangen in paars, veel leuke tekeningen (van Roger Klaassen), 
kopteksten in blauw, kaders met extra informatie in geel. Na de ingang een korte 
omschrijving, daarna meestal meer uitvoerige informatie in een ander lettertype. Twee 
kolommen, vrij grote letters. Kortom: goed verzorgd en prettig leesbaar. 

Bij de ingang ‘acne’ staat een groot kader met de kop: ‘Je kunt puistjes niet krijgen door:’ 
enz. Handig gedaan, mooi naar voren gehaald in het boek. Wel een beetje vreemd dat in het 
kader dan alleen over ‘puistjes’ wordt gesproken en niet over ‘acne’. En, Nederlandse lezers, 
ooit geweten wat het Vlaamse woord is voor acne/puistjes? Het staat in dit woordenboek met 
een Belgisch vlaggetje als markering erbij: ‘brand’ of ‘jeugdbrand’. Vermakelijk is dit 
woordenboek toch. Zo staat er bij ingang ‘baard’ een verhaal over Russische tsaren, waarvan 
de één een baard (voor mannen) verplicht stelde en een ander juist beval dat ‘alle kinnen glad 
moesten zijn’ en een baardbelasting instelde. Je kunt ook proefjes doen aan de hand van dit 
boek, zoals bij de ‘blinde vlek’ waar je een ‘blindevlekervaring’ kunt opdoen. Het is leuk en 
interessant om de etymologie van ‘drugs’ te weten: Ned. drogery, Frans drouerie – Eng drugs 
(geneesmiddel en narcotica)’. 

Slordigheidjes bevat elk woordenboek. Deze uitgave is daarop geen uitzondering. In een 
kader op bladzijde 74 gaat het over ‘te barsten eten’. Per ongeluk is dit kader in de buurt van 
‘bloedbraken’ beland. Misschien was het in eerste instantie gekoppeld aan een ingang 
‘braken’ die later is opgeheven/veranderd in ‘bloedbraken’. Een ingang ‘braken’ is er wel, 
maar dat is alleen een verwijsartikel en verwijst naar ‘overgeven’. (Aan het eind van dat 
artikel staat: ‘Kijk ook bij … bloed braken ...’). Bij een andere verwijzing is het ook niet 
helemaal goed gegaan. Bij de ingang ‘homoseksualiteit’ staat ‘kijk ook bij: … lesbisch’, 
echter dat is geen ingang in dit woordenboek. Misschien is het dat aanvankelijk wel geweest, 
maar is die opgeheven en veranderd in de ingang ‘lesbienne’. Met een uitspraak dat ik denk: 
oh? is daar niet de schwa vergeten? De uitspraak doet ook bij andere woorden af en toe mijn 
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wenkbrauwen fronsen: ‘aa-BOR-tus’ en ‘aa-GIL-lus-pees’ (een dubbele a?) en ‘AK-om-moo-
DEE-ru’ en ‘lui-koo-SIE-tu’. Het zijn, in ieder geval voor noorderlingen en oostelijke 
landgenoten, opmerkelijke uitspraken van infinitieven en meervouden. ‘Biseksualiteit’ 
verwijst vreemd genoeg naar zichzelf. De ingang was misschien eerst ‘biseksueel’? Verder 
staat zowel bij ‘bi-’, ‘homo-’ als ‘heteroseksualiteit’ in de omschrijving: ‘dat je alleen seks 
kunt hebben met …’ al dan niet iemand van het andere of hetzelfde geslacht. Beter zou 
misschien zijn: dat je je aangetrokken voelt, verlangt naar... De stelligheid in de formulering 
lijkt mij hier iets te groot. 

‘Seks’ staat er niet in, als ingang! En ‘neuken’ ook niet! De woorden worden wel gebruikt, 
zie hierboven, echter slechts in de beschrijvende teksten. Worden die woorden als bekend 
verondersteld bij de doelgroep? Mogelijk ligt aan het niet opnemen van deze woorden als 
ingang in dit woordenboek een pedagogische gedachte ten grondslag. Al te jonge lezers zullen 
de woorden niet vinden, terwijl de jonge lezer die ‘eraan toe is’ (om de woorden min of meer 
te begrijpen) ze via een omweg wel zal vinden. Misschien ook dachten de samenstellers: als 
we die woorden opnemen, kijken de jonge lezers niet verder. Nu worden ze op onderzoek 
uitgestuurd in het boek. Ook een mogelijke verklaring: zo blijft er ook voor de ouders nog iets 
te vertellen. 

Bij ‘evolutieleer’ staat een opmerkelijke laatste zin: ‘sommige christelijke mensen geloven 
niet in de evolutieleer, maar geloven in het scheppingsverhaal in de Bijbel’. De gedachte 
dringt zich onmiddellijk op wat (sommige) moslimmensen ervan denken. Maar daar schenkt 
dit woordenboek op deze plek in ieder geval geen aandacht aan. Het Handboek van de soldaat 
komt er aan te pas om uit te leggen wanneer iemand zeker ‘dood’ is, nl. als het hoofd van de 
romp gescheiden is. 

Ik denk dat dit boek vooral gemaakt is voor en zeker voornamelijk gekocht zal worden 
door volwassenen die de informatiehunkering van jonge lezers in goede banen willen leiden. 
Bij Van Dale zien ze dat zelf ook wel in getuige deze zin in de productbeschrijving op de Van 
Dale-site: ‘Het is ook een hulpmiddel voor iedere ouder en arts die niet altijd weet hoe je een 
moeilijke medische term makkelijk en duidelijk moet uitleggen aan kinderen.’ De jonge lezers 
zelf zullen waarschijnlijk glimlachen als ze het boek cadeau krijgen, er een beleefde blik in 
werpen, in het gunstigste geval even blijven rondneuzen en denken, zo gek is zo’n boek ook 
nog niet en vervolgens digitaal op zoek gaan naar de gewenste informatie. Als die informatie 
dan misschien toch wel wat moeilijk te begrijpen is, is het altijd fijn dat er nog een Van Dale 
Junior Dokterswoordenboek in de kast staat. 
 
Janneke Spoelstra is medevertaalster van twee edities van het Merck Manual Medisch 
handboek en medeauteur van het Prisma woordenboek Fries. 
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