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De meeste organen en weefsels zien er bij

mannen en vrouwen wel hetzelfde uit maar

functioneren toch wat anders. Ook in zieke

toestand. Toch worden nieuwe geneesmidde-

len voornamelijk ontwikkeld op maat van

mannen. Klinische tests bij mannen zijn nu

eenmaal eenvoudiger, omdat mannen niet

onderhevig zijn aan variaties, door de men-

struatie bijvoorbeeld. Daarom werken som-

mige geneesmiddelen minder optimaal bij

vrouwen dan bij mannen. Ook worden ziekten

nog vaak laattijdig herkend bij vrouwen als ze

zich met andere symptomen dan bij mannen

voordoen. Hoog tijd dus voor meer aandacht

voor genderspecifieke verschillen in de ge-

neeskunde, meent de Israëlische arts Marek

Glezerman in Ook getest op vrouwen. Een fas-

cinerend, toegankelijk boek voor iedere

nieuwsgierige leek. Met uitvoerige referenties

voor wie zich wil verdiepen in de materie. 

● A.S

❯ OOK GETEST OP VROUWEN. NAAR EEN

GENDERREVOLUTIE IN DE GENEESKUNDE.

Marek Glezerman, Manteau, 2017,

315 blz., ISBN 9789022334546.

B O D Y T A L K  R A A D T  A A N

Genderrevolutie 
in geneeskunde

Voedsel-
uitdagingen

van 21ste eeuw
Vind je het boeiend om stil te
staan bij maatschappelijk
belangrijke vragen over voedsel-
zekerheid en voedselproductie
in Vlaanderen en de wereld?
Dan is Wat met ons voedsel?
beslist iets voor jou. Postdocto-
raal onderzoeker Tessa Averma-
ete en professor Wannes Keule-
mans van de Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen van
de KU Leuven bieden in dit
boek antwoorden op vragen als:
is er genoeg voedsel voor ieder-
een? Wat met de voedselverspil-
ling? Hoe zien een duurzaam
eetpatroon en een duurzame
landbouw eruit? Wat is de toe-
komst van de Vlaamse boer en
van de Vlaamse voedingsketen?
En wat is een goed voedselbe-
leid? Een stevig wetenschappe-
lijk onderbouwd maar tegelijk
toegankelijk boek over een
thema dat ons allemaal raakt.
● A.S

Tijd en balans
vinden

Heb je ook het gevoel dat je
maar niet toekomt aan datgene
waar je van droomt, waar je
energie van krijgt, wat je in vuur
en vlam zet? Volg dan de road-
map van Eva Brumagne, alge-
meen directeur van Femma, in
Opgeruimd leven en bereik orde
in je huis, ruimte in je werk en
rust in je hoofd. Eigen en
wetenschappelijk gebaseerde
inzichten illustreert ze overvloe-
dig met voorbeelden, oefenin-
gen en tips. In essentie helpt ze
je stilstaan, reflecteren, loslaten
en kiezen voor wat je écht nodig
hebt of écht wilt. Ze vertelt
erover: “Dit is een boek dat ik
zelf had willen lezen toen ik ver-
zoop in mijn leven met drie
kinderen en een drukke baan.
Ik schrijf het nu zelf, voor alle
vrouwen en mannen die wor-
stelen met de combinatie van
betaald en onbetaald werk, zorg
en zelfzorg.” ● A.S

❯ OPGERUIMD LEVEN. ROAD-

MAP NAAR TIJD EN BALANS.

Eva Brumagne, Van Halewyck,

2017, 223 blz., ISBN

9789461316776.

❯ WAT MET ONS VOEDSEL? Tessa

Avermaete en Wannes Keulemans,

LannooCampus i.s.m. Metafo-

rum KU Leuven, 2017, 158 blz.,

ISBN 9789401437967.
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