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Dertig jaar geleden werd het palliatieve thuis-

zorgteam van Omega opgericht. “Opdat pa-

tiënten die thuis willen overlijden dat in alle

comfort en met de beste professionele on-

dersteuning zouden kunnen doen”, verduide-

lijkt directeur Wim Distelmans, die als onco-

loog pionierde voor de erkenning van

palliatieve zorg en het recht op euthanasie.

Intussen maakten Omega en andere initiatie-

ven voor een grotere levenseindekwaliteit een

hele evolutie door. Dat blijkt uit het relaas van

de grondleggers, de verpleegkundigen van

toen en nu, de artsen, de mantelzorgers en

de families in Voor altijd thuis. Een erg helder,

onderhoudend boek van journalist Désiree De

Poot en Wim Distelmans, waarin de geïnter-

viewden bevlogen vertellen over ervaringen,

verwezenlijkingen en werkpunten. Warm aan-

bevolen, want uiteindelijk krijgen we allemaal

van ver of nabij met dit thema te maken. 

● A.S
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“De helft van je bord vol groen-
ten en dagelijks variëren tussen
vlees, vis en plantaardige eiwit-
bronnen. Dat is het advies voor
de warme maaltijd bij de nieuwe
voedingsdriehoek. Maar hoe
doe je dat in de rush van elke
dag én met blije kids aan tafel?
Daarbij schiet het boek Wat eten

we vanavond? je perfect te hulp”,
looft Loes Neven (Vlaams Insti-
tuut Gezond Leven). In het
boek bieden de 4 voedingsex-
perts van Gezonde Drukte
(www.gezondedrukte.be) naast
helder en toegankelijk voedings-
advies ruim 60 recepten met
minder geraffineerde koolhydra-
ten, meer gezonde vetten en veel
groenten. Met de boodschap dat
de gerechten gezond, snel
klaar… én lekker zijn, ook voor
kinderen. Wat alvast blijkt uit de
bijgevoegde bevindingen van
hun eigen kids, die als testpu-
bliek werden ingeschakeld. ● A.S

Overtuigend
Volgens maag-darmspecialist
Luc Colemont en voetbalicoon
Piet den Boer zijn getuigenissen
het krachtigste middel om
darmkanker te bestrijden.
Daarom interviewden ze voor
Helden met darmkanker 20
mensen die de ziekte in de ogen
moeten kijken. Bekende en
onbekende gezichten, die bereid
waren te getuigen om anderen
te behoeden voor wat hen over-
komen is. Ware helden dus.
Hun openhartige, ontroerende
en confronterende verhalen
illustreren treffend de (preven-
tie)adviezen die Luc Colemont
als arts meegeeft. De opbrengst
van het boek, met mooie por-
tretfoto’s van Henk Van Cau-
wenbergh, gaat integraal naar
de vzw Stop Darmkanker. “Als
we met dit boek 1 darmkanker
kunnen voorkomen, is onze
missie geslaagd”, aldus de
auteurs. ● A.S
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