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In deze twee handzame boekjes, samen in een losse
omslag, is de kennis en ervaring van meer dan vier
decennia instructie bij het uitvoeren van ooroperaties
verzameld.
Het eerste boekje omvat de temporal bone dissection
manual. De tekst is to the point en glashelder, de door
Marlu de Leeuw en Iris Post gemaakte tekeningen zijn
buitengewoon duidelijk en vormen een uitstekende
aanvulling op de tekst.
In de eerste zeven hoofdstukken worden conventionele
middenooroperaties beschreven. De volgende negen
hoofdstukken bespreken de complexe anatomie en
operaties van het mediale rotsbeen. Daarbij komt de
laterale schedelbasischirurgie duidelijk aan bod.
Voor de beginnende oorchirurg biedt dit boek een
duidelijke richtlijn. Maar ook de ervaren otoloog vindt
er bruikbare tips.
Het boek is uitgevoerd als ringband en heeft een
handzaam formaat zodat het op de dissectietafel past.
Het gebruikte papier is vuil- en waterafstotend.
Uit het tweede boekje valt een brilletje met een blauw
en een rood glas. Hiermee biedt het tweede boekje
een driedimensionale voorstelling van de chirurgische stappen die in het eerste boekje zijn beschreven. De kwaliteit van de foto’s is verrassend goed.
Het lijkt alsof er een hele doos prachtig geprepareerde
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rotsbeentjes onder het operatiemicroscoop worden
gepresenteerd. Dat is een zeer originele en innovatieve manier om de complexe anatomie inzichtelijk
te maken.
Wereldwijd zijn generaties KNO-artsen opgeleid met
de Temporal Bone Surgical Dissection Manual van Ralph
Nelson uit 1982. Er iets nu iets nieuws en het is veel
beter. We kunnen als Nederlandse KNO-artsen trots
zijn op dit Nederlandse product. Wat mij betreft is
het een verplicht item in de boekenkast van iedere
AIOS KNO-heelkunde en wordt het van harte aanbevolen voor KNO-artsen.
Prof. dr. R.J. Stokroos, KNO-arts
Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht
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