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Al ‘googelend’ zoeken mensen online naar 
gezondheids- en medische informatie. Om 
hun gezondheid meer in eigen handen te 
nemen. Hun klachten beter te begrijpen. Of 
behandelopties te exploreren, in afwachting 
van een gesprek met hun arts, bijvoorbeeld. 
Dat zijn zeker positieve trends dankzij ‘Dokter 
Google’. Maar zin van onzin onderscheiden 
in de overvloed aan online gezondheids-
informatie en hieruit distilleren waarbij jij 
baat hebt, is  bepaald geen sinecure. Tenzij je 
goed weet hoe Dokter Google functioneert, 
welke impact hij op je gezondheid kan heb-
ben, en waar je betrouwbare adviezen vindt. 
Met Dokter Google. Vriend en vijand schreef het 
team achter www.gezondheidenwetenschap.
be van het Centrum voor Evidence-Based Me-
dicine onder redactie van Marleen Finoulst 
(hoofdredacteur van Knack Bodytalk) een 
Dokter Google-bijsluiter die toegankelijk én 
betrouwbaar is. Dit team is als geen ander 
getraind in het dagelijks factchecken van ‘op-
gepikt’ gezondheidsnieuws.  l A.S

›  DOKTER GOOGLE. VRIEND EN VIJAND. 
Team Gezondheid-en-Wetenschap onder 
redactie van Marleen Finoulst, Houtekiet, 
2020, 240 blz., ISBN 9789089248633. 
Verschijnt: oktober 2020.
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Bijsluiter bij 
Dokter Google

›  HET KIND VAN  
DE REKENING. EEN VUIST 
TEGEN KINDERMISHANDELING: 
LAAT HET STOPPEN.  
Peter Adriaenssens, Borgerhoff 
& Lamberigts, 2020, 144 blz., 
ISBN 9789463931939.

›  MET ALZHEIMER NAAR DE 
ALPEN. EEN REISGIDS VOOR 
MENSEN MET JONGDEMENTIE.  
Jurn Verschraegen, Mathieu 
Vandenbulcke en Rick de Leeuw, 
Epo, 2020, 159 blz.,  
ISBN 9789462672109.

Sterk appel

Peter Adriaenssens bouwde als 
kinder- en jeugdpsychiater (UZ 
Leuven) en directeur van het 
Vertrouwenscentrum Kinder-
mishandeling Vlaams-Brabant 
ruim expertise op over kin-
dermishandeling in het gezin. 
Die deelt hij, gekoppeld aan 
de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten, op een heel toeganke-
lijke manier in Het kind van de 
rekening. Want gebrek aan ken-
nis is een van de redenen waarom 
deze vorm van geweld nog altijd 
ruim miskend wordt, aldus 
Adriaenssens. Hij onthult de vele 
gezichten en voedingsbodems 
van kindermishandeling. Legt 
uit hoe geweld de hersenwerking 
en de levenskwaliteit voorgoed 
kan aantasten. Maar toont ook 
hoe je voor jezelf tekens van 
hoop kunt blijven zien als je uit 
de spiraal van geweld geraakt. 
Een krachtig boek, dat bovenal 
een sterk appel is aan iedereen 
om samen het geweld tegen kin-
deren te stoppen. l A.S

Jongdementie

Wie altijd graag wandelde maar 
door jongdementie wordt getrof-
fen, denkt vaak geen uitdagende 
tocht meer aan te kunnen. Het 
Brain Adventure Team bewijst 
dat dat vaak wél nog kan, door 
mensen met jongdementie, hun 
partners, professionele begeleiders 
en buddy’s met allemaal zin voor 
avontuur samen te brengen. Na 
de succesvolle Nepal-expeditie in 
2015 neemt het team je in Met 
Alzheimer naar de Alpen mee op 
bergtocht in het Italiaanse Valle 
Maira. Met gedetailleerde infor-
matie over het traject en gedeelde 
eigen ervaringen tonen de deelne-
mers in deze reisgids dat mensen 
met en zonder jongdementie 
samen letterlijk bergen kunnen 
verzetten en bovenal kunnen 
genieten. “Want een gedeelde 
interesse verbindt mensen op een 
natuurlijke manier, zonder het 
etiket van hulpverlening”, ver-
duidelijkt een van de avonturiers, 
ouderenpsychiater Mathieu Van-
denbulcke (KU Leuven).  l A.S


