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NRC-redacteur Frederiek Weeda voelde zich

er vaak alleen voor staan toen haar man met

kanker uitbehandeld was en alsmaar zieker

werd. “Nog veel gezondheidsprofessionals wil-

len de dood niet benoemen en lijken niet mee

te denken over het sterven”, getuigt ze. “Terwijl

je om goed afscheid te kunnen nemen, moet

horen hoe de dood komt.” In haar boek Draai

niet om de dood heen beschrijft ze ervaringen

van zichzelf, haar man, lotgenoten en twee

Nederlandse artsen, van wie één in België

werkt. Daarnaast geeft ze vooral veel prakti-

sche informatie over het sterven thuis: waar

je (als naaste) tegenaan kunt lopen, wat de

symptomen op het sterfbed kunnen zijn en

hoe je die kunt verlichten, en wat palliatieve

sedatie en euthanasie inhouden. Een ontroe-

rende, steunende gids voor lotgenoten.  ● A.S

❯ DRAAI NIET OM DE DOOD HEEN. 
ALS IEMAND VAN WIE JE HOUDT GAAT
STERVEN. Frederiek Weeda, 

Uitgeverij Nieuwezijds, 2018, 109 blz.,
ISBN 9789057125089.

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

Hoe komt 
de dood?

Bewust
 genieten van

voeding
Hoe ontstond ons huidige wes-
terse voedingspatroon? Hoe
houdt het verband met tal van
chronische ziekten? Waarom
wordt zo weinig gehoor gegeven
aan onderzoeken die dat ver-
band aantonen? En wat zijn de
verschillen met een gezond voe-
dingspatroon dat beschermend
werkt? Antwoorden vind je in
De bewuste Bourgondiër van
doctor in de voedingsweten-
schappen Erica Rutten. Zij
hoopt mensen te motiveren om
hun eigen voedingspatroon zo
gezond mogelijk te maken en
bewust van voeding te genieten.
De inzichten en tips die ze aan-
reikt zijn zoveel mogelijk op
wetenschappelijk onderbouwde
literatuur gebaseerd. Dit toe-
gankelijk geschreven boek is
zeker niet alleen voor professio-
nals geschikt, maar voor al wie
met zijn voeding een verschil
wil maken voor zijn gezond-
heid. ● A.S

Ruggensteun
Met zijn persoonlijk verhaal wil
Hans Crampe, verpleegkundig
paramedisch directeur in AZ
Maria Middelares in Gent, lot-
genoten met rugpijn motiveren
om professionele hulp te zoe-
ken. In Mijn rug en ik schrijft
hij in dagboekstijl over de
behandelingen en trainingen
die voor hem het verschil
maken om ondanks zijn rug-
klachten een beter leven te lei-
den. Hij geeft ook veel prakti-
sche tips, in woord en beeld, en
laat drie lotgenoten getuigen,
om te illustreren dat ieder zijn
eigen weg moet volgen. Veelge-
stelde vragen legt hij voor aan
deskundigen: een revalidatie-
arts, radioloog, rugchirurg,
kinesitherapeut, ergotherapeut,
gezondheidspsycholoog en pijn-
specialist. Een erg toegankelijk
ervarings- en doeboek, met
inspirerende illustraties en quo-
tes. ● A.S

❯ MIJN RUG EN IK. EEN PER-
SOONLIJK VERHAAL OVER
RUGKLACHTEN EN HOE ERMEE
OM TE GAAN. Hans Crampe,

 Politeia, 2017, 119 blz., 
ISBN 9789057187056.

❯ DE BEWUSTE BOURGONDIËR.
VAN ONGEZOND NAAR
 GEZOND VOEDINGSPATROON.
Erica Rutten, Garant, 2017,
121 blz., ISBN 9789044135084.
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