
50 BODYTALK NOVEMBER 2017

M

M E D I A

Vandaag is er al heel wat mogelijk in de voort-

plantingsgeneeskunde. Van de klassieke ivf,

donorconceptie en draagmoederschap tot

baarmoedertransplantatie. En van de selectie

van embryo’s tot straks ook de genetische mo-

dificatie ervan. Misschien kweken we binnen-

kort ook zaad- en eicellen uit onze eigen huid.

Gepassioneerd door deze vruchtbaarheids -

revolutie schreven gynaecologe Petra De

 Sutter van UZ Gent en journaliste Eline Delrue

De maakbare baby, waarin ze tal van behan-

delingen en technieken bevattelijk uitleggen.

Via getuigenissen van (wens)ouders tonen ze

ook de menselijke kant. Tegelijk werpen ze,

samen met internationaal bekende weten-

schappers en filosofen, ethische vragen op.

Want hoe onbegrensd is het verlangen naar

die ‘maakbare’ baby? Hoe ver kun je gaan voor

een genetisch eigen kind? Als wensouder, als

wetenschapper, als samenleving? Een helder

en hoopvol, maar tegelijk realistisch en genu-

anceerd boek. ● A.S

❯ DE MAAKBARE BABY. EEN ONBEGRENSD

VERLANGEN? Petra De Sutter en Eline

 Delrue, Academia Press, 2017, 240 blz.,

ISBN 9789401443432.
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Vruchtbaarheids-
revolutie

Gids bij 
diabetes type 2

Diabetes type 2 kan ernstige
gevolgen hebben. Om die in te
perken is een gepaste dagelijkse
zelfzorg en een gezonde leefstijl
cruciaal. Als pati‘nt heb je dus
zelf veel in handen. De Diabetes
Liga helpt je graag op weg met
haar gloednieuwe boek Leven
met diabetes type 2. Dat brengt
bevattelijk wetenschappelijke
informatie over de ziekte, de
behandeling, de controle en
opvolging, en de complicaties.
Ook komt aan bod wat het
betekent om te moeten leven
met diabetes type 2, hoe je je
weg kunt vinden in de diabetes-
zorg, en waar je terechtkunt met
vragen. De vele praktische tips,
adviezen en treffende getuige-
nissen in dit boek gidsen je naar
een kwaliteitsvol leven mŽt de
ziekte. ● A.S

Wat ons tot
mens maakt

Oliver Sacks, de New Yorkse
neuroloog met Britse roots die
in 2015 op 82-jarige leeftijd aan
kanker overleed, was een
wereldwijd geliefd auteur. Hij
schreef tal van populairweten-
schappelijke bestsellers over de
belevingswereld van zijn pati‘n-
ten. Steeds slaagde hij erin de
mens door de afwijkingen heen
te zien. Een van zijn bekendste
boeken, Ontwaken in verbijste-
ring, haalde het grote doek als
de filmparel Awakenings (1990)
met Robert De Niro en Robin
Williams in de hoofdrollen.
Deze maand verschijnt een
boek waaraan hij werkte tot aan
zijn dood: De rivier van het
bewustzijn. Het bundelt nooit
eerder gepubliceerde essays die
getuigen van SacksÕ passie voor
het menselijke denken en van
zijn onvermoeibaar streven om
te ontdekken wat ons tot mens
maakt. Warm aanbevolen. ● A.S

❯ DE RIVIER VAN HET BEWUST-

ZIJN, Oliver Sacks, De Bezige

Bij, 2017, 272 blz., ISBN

9789023454977.

❯ LEVEN MET DIABETES TYPE 2. 

ALLES OVER VOEDING, BEWE-

GEN, MEDICATIE, CONTROLE …,

Diabetes Liga en Kaatje De

 Coninck, Borgerhoff & Lamberigts,

Diabetes Liga, 2017, 192 blz.,

ISBN 9789089317520.

Leden van de Diabetes Liga kunnen

dit boek bij de vereniging aan vermin-

derde prijs kopen. (www.diabetes.be)
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