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Door Joyce Couwenberg 

 

Voor medische informatie hoef je sinds de opkomst van het internet geen dikke 

naslagwerken meer in huis te hebben. Eén simpele zoekopdracht levert een eindeloze lijst 

aan mogelijkheden op, geschreven door zowel professionals als leken. Daarin schuilt echter 

ook een probleem: hoe goed het internet ons inhoudelijk ook van dienst kan zijn, het biedt 

ons nauwelijks houvast als het gaat om de schrijfwijze van medische termen. 

Vakinhoudelijke informatie op het internet wordt zelden geschreven door mensen die ook 

taalkundig bedreven zijn en staat vol met inconsistenties. Bovendien is de schrijfwijze van 

medische terminologie in hoge mate veranderlijk. Een nieuwe uitgave van het Pinkhof 

Geneeskundig Woordenboek, al decennialang hét Nederlandstalige standaardwerk voor 

medische terminologie, moet de gebruiker opnieuw houvast bieden bij het “leren en 

toepassen van de complexe medische vaktaal” (Woord vooraf bij de twaalfde druk). 

 

De twaalfde druk van ‘de Pinkhof’, zoals het woordenboek kort wordt aangeduid, telt ruim 

53.000 trefwoorden, ruim 6.000 meer dan in de vorige druk. Het boek is weer helemaal bij 

de tijd en omvat zelfs actuele termen als comazuipen. Sterk verouderde termen als ewald-

salolproef en neurospongium zijn daarentegen weggelaten. De vertrouwde lay-out is in deze 

uitgave gehandhaafd en dat is prettig. Ook de sortering van de termen is helder en zal weinig 

problemen opleveren. Toch roept de keuze om cijfers en leestekens niet mee te nemen in de 

sortering vragen op wanneer je de pagina’s met complementfactoren en CD-markers 

openslaat (p. 218-219). 

 

De grootste verandering ten opzichte van de vorige druk is de toevoeging van taalkundige 

informatie in de vorm van taaltips en uitspraakhulp. Deze extra taalkundige informatie is niet 

alleen handig voor (para)medici, maar ook voor medisch vertalers en medical writers, die 

van medische informatie hun werk hebben gemaakt. De zogenoemde ‘taalartikelen’ over 

taalkundige onderwerpen met relevantie voor geneeskunde zijn eveneens een interessante 

toevoeging, maar lijken niet goed op hun plaats tussen de medische trefwoorden. 

Gebruikers die de Aanwijzing voor het gebruik hebben overgeslagen, zullen mogelijk raar 

opkijken wanneer ze tussen de beschrijvingen van de klinkenberghmethode en het klippel-

trénaunaysyndroom plotseling een uitleg over klinkerbotsing tegenkomen. Deze informatie 

was in mijn ogen beter tot zijn recht gekomen in een apart katern aan het begin of einde van 

het woordenboek. 
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Het onderwerp dat sinds de publicatie van het woordenboek de meeste discussie oproept, is 

echter de introductie van de zogenoemde ‘medische vaktaalspelling’. Deze vaktaalspelling is 

opgesteld in overleg met de vertaalafdeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM). Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de nieuwe Nederlandse vertaling 

van de ICD-10, de internationale registratie van medische diagnoses. De vaktaalspelling sluit 

beter aan bij het woordbeeld in de Engelstalige vakliteratuur, maar gaat in tegen de 

algemene Nederlandse spellingsregels zoals die zijn vastgelegd in de Woordenlijst 

Nederlandse Taal (het ‘Groene Boekje’). Zo wordt naast ‘downsyndroom’ vanaf nu ook de 

schrijfwijze ‘Down-syndroom’ weer geaccepteerd. Hoewel de redactie van de Pinkhof 

aangeeft dat de medische vaktaalspelling optioneel is, is een groot aantal (para)medici van 

mening dat deze vaktaalspelling standaard zou moeten worden gebruikt in Nederlandstalige 

medische teksten. De nieuwe vaktaalspelling zou de begrijpelijkheid van medische 

informatie vergroten door onder meer het herintroduceren van hoofdletters bij 

eigennamen. Niet iedereen denkt hier echter hetzelfde over. Het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde, een belangrijke inhoudelijke bron voor de redactie van de Pinkhof, heeft 

besloten de nieuwe medische vaktaalspelling te negeren. Het is jammer dat de redactie van 

de Pinkhof met het oog op haar toonaangevende rol zelf geen duidelijke voorkeur heeft 

uitgesproken. De gebruiker van het woordenboek is nu genoodzaakt naar eigen inzicht te 

beslissen welke spellingsvariant de voorkeur geniet. De kans is hierdoor groot dat de 

medische vaktaalspelling een eigen leven gaat leiden naast de officiële Nederlandse spelling. 

Daarmee lijkt het woordenboek een van de eigen filosofieën te ondermijnen, namelijk om 

als leidraad te dienen voor het (correct) spellen van medische termen. 

 

Dat het samenstellen van een woordenboek als de Pinkhof mensenwerk blijft, wordt ook in 

deze uitgave duidelijk. Naast een enkele tikfout als ‘halvemaanvorige’ (onder valvula 

semilunaris dextra aortae, p. 1426) of een foutieve sortering (o.a. van de humane 

herpesvirussen type 1-8, p. 613), bevat ook de medische informatie hier en daar fouten. Zo 

wordt de bacterie Streptomyces onterecht geclassificeerd als schimmel (p. 1255). Epstein-

barrvirus wordt als synoniem gegeven bij humaan herpesvirus type 4 (HHV-4), maar ook bij 

humaan herpesvirus type 5 (HHV-5). De uitleg bij HHV-5 (p. 1458) hoort inderdaad bij het 

epsteinbarr-virus, maar dit virus wordt internationaal geclassificeerd als HHV-4. De 

informatie onder HHV-4 beschrijft het bij deze term ontbrekende synoniem cytomegalovirus 

dat internationaal wordt geclassificeerd als HHV-5. Het synoniemgebruik zelf roept soms ook 

vragen op. Acrofobie en bathofobie worden beide aangeduid als synoniem voor de 

hoofdterm hoogtevrees (p. 607). Acrofobie betekent inderdaad angst voor hoogten. 

Bathofobie betekent echter angst voor diepten, ofwel dieptevrees. Het valt te bediscussiëren 

of dit een vorm van hoogtevrees is. Volledig synoniem is bathofobie in ieder geval niet en de 

suggestie die hier wordt gewekt dat acrofobie en bathofobie aan elkaar gelijk zijn, is onjuist. 

 

In een tijd waarin het gedrukte boek onder druk staat, kan een digitale versie natuurlijk niet 

uitblijven. Halverwege dit jaar zal een pc-editie en een online editie van de nieuwe Pinkhof 
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verschijnen. Voor deze recensie heb ik een bètaversie van de pc-editie mogen testen. Als 

frequent gebruiker van de Pinkhof kies ik doorgaans voor het gemak van de digitale versie. 

Niet alleen spring je met een simpele muisklik naar een aanverwante term, ook de 

zoekfunctie maakt het nog gemakkelijker om de gewenste medische informatie te vinden. 

De interface van de nieuwe digitale Pinkhof is gebruiksvriendelijker dan die van de vorige 

versie en biedt meer opties. Naast het trefwoord en de omliggende woorden in het 

woordenboek, worden in een apart kader ook andere relevante termen weergegeven. Het 

woord ‘diarree’ levert nu niet meer uitsluitend diarree en hieronder geplaatste 

subtrefwoorden op, maar ook termen als amoebendysenterie, feces en voedselvergiftiging. 

De zoekfunctie is zodanig uitgebreid dat nu ook in de beschrijving kan worden gezocht. Dit is 

een waardevolle toevoeging die de Pinkhof beter in staat stelt te concurreren met het 

internet, zeker voor gebruikers die niet precies weten naar welke term ze op zoek zijn. De 

taalkundige informatie is eveneens opgenomen in de digitale versie. De gebruiker zal voor 

de lijst met de verschillende taalartikelen echter eerst de ingang Taaltips over taalgebruik in 

de geneeskunde of de helpfunctie moeten raadplegen. 

 

Al met al heeft de redactie van de Pinkhof weer een mooi geneeskundig woordenboek 

afgeleverd waar medici, vertalers en andere gebruikers jarenlang plezier van kunnen 

hebben. Vanwege het praktische gemak geef ik de voorkeur aan de digitale versie. Maar als 

ik eerlijk ben, wil ik stiekem ook de gedrukte versie in mijn boekenkast hebben staan. 

Gewoon om af en toe open te slaan en te zien op welke interessante term mijn oog dan zal 

vallen. 

 

Joyce Couwenberg is projectmanager bij Medilingua, een vertaalbureau gespecialiseerd in 

het vertalen van farmaceutische, (bio)medische en medisch-technische informatie. 


