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Dit is een ongewoon nununer. Het begint met vier bijdragen die tezamen een mini-the
manummer vormen over het 'meer-niveau perspectief' in medisch-antropologisch on
derzoek. De achtergrond en betekenis van dit perspectief worden geschetst in het eerste 
inleidende artikel. In de drie daaropvolgende artikelen wordt beschreven hoe tegenstrij
dig belangen en ideeën met betrekking tot gezondheidszorg kunnen zijn op verschillende 
niveaus van maatschappelijke organisatie. Elly Engelkes Iaat zien hoe sleutelwoorden 
van Primary Health Care beleid van betekenis veranderen tijdens hun 'afdaling' van het 
WHO hoofdkwartier naar het platteland in Colombia. Hermen Ormel beschrijft de 
politieke controversen die ontstaan rond Primary Health Care in Peru en AnnemarieJurg 
schetst de politieke beweegredenen van de Mozarnbiquaanse regering om toenadering 
te zoeken tot traditionele genezers. 

Na dit themagedeelte volgt een bijdrage van Jessica Erdtsieck over een genezeresin 
Tanzania die in haar therapie veelvuldig gebruik maakt van zang en trance. Sjaak van der 
Geest introduceert vervolgens het onderwerp van het komende Medische Antropologie 
Symposium: 'Zintuigen' en nodigt geïnteresseerden uitdit vijfdesymposium te verrijken 
met een paper. 

Een flink gedeelte van dit nummer wordt daarna in beslag genomen door de reeds 
eerder aangekondigde geannoteerde bibliografie van doctoraal scripties en onderzoeks
verslagen op het terrein van de medische antropologie. Hiermee is een omvangrijke 
hoeveelheid van oorspronkelijk medisch-etnografisch en theoretisch onderzoek toegan
kelijk geworden voor een wijder publiek. Vooral voor studenten die zich voorbereiden 
op een stage afleeronderzoek zal deze bibliografie uiterst nuttig ~ijn. De samensteller, 
Mark Raijmakers, nodigt schrijvers van scripties en verslagen uit een exemplaarvan hun 
tekst naar hem toe te sturen voor opname in de volgende editie van de bibliografie die in 
een toekomstig nummer van Medische Antropologie zal verschijnen. 

Het nummer besluit zoals gebruikelijk met Berichten, Boekbesprekingen, Signale
menten en Abstracts. 

Wegens technische problemen verschijnt dit nummertwee maanden te laat, waarvoor 
onze excuses. Het decembernummer, dat een selectie van bijdragen over 'Diagnose & 
Divinatie' bevat, zal weer op de normale tijd uitkomen. 
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