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Gezondheidsnieuws is hot. Allerhande (al dan 
niet wetenschappelijke) studies worden gretig 
‘vertaald’ naar het brede publiek. Maar de toe-
gankelijke koppen en conclusies zijn weleens 
kort door de bocht, onnauwkeurig, ongenu-
anceerd of flagrant onjuist. Het team ach-
ter www.gezondheidenwetenschap.be van 
het Centrum voor Evidence-Based Medicine 
neemt gezondheidsnieuws onder de loep. In 
het boek Champagne voorkomt dementie, ge-
redigeerd door Marleen Finoulst (hoofdredac-
teur van Knack Bodytalk), vind je een selectie 
van ‘opgepikt’ nieuws rond psychisch welzijn. 
Het nieuws en de oorspronkelijke studie wor-
den in de weegschaal gelegd, helder geduid 
én aangevuld met betrouwbare richtlijnen en 
websites voor mensen met de betreffende 
aandoening of kwetsbaarheid. “Een belang-
rijk boek als tegengif tegen desinformatie en 
stigma”, looft psychiater Eric Thys. l A.S

›  CHAMPAGNE VOORKOMT DEMENTIE. ZIN 
EN ONZIN OVER PSYCHISCH WELZIJN. 
Marleen Finoulst (Red.), Elizabeth Bosselaers, 
Martine Goossens, Sanne Boonen en Patrick 
Mullie, CEBAM en Gompel&Svacina, 2019, 
151 blz., ISBN 9789463711678.
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Kennis 
vermindert 

stigma

›  ALS JE KINDERWENS 
ONVERVULD BLIJFT. Shanti Van 
Genechten en Lode Godderis, 
Lannoo, 2019, 270 blz., ISBN 
9789401461078.

›  LACTOSE, GLUTEN EN CO. 
Danny De Looze, Borgerhoff & 
Lamberigts, 2019, 208 blz., 
ISBN 9789089319524.

Vruchteloos 
verlangen

Een onvervulde kinderwens 
kan dicht op je huid, je iden-
titeit, je status en je relatie(s) 
kruipen. Herkennen wat je 
doormaakt en er ook erken-
ning voor krijgen maakt alles 
draaglijker. Maar praten met 
elkaar en anderen over hun 
rollercoaster van ervaringen, 
gevoelens en emoties valt vele 
kinderwensouders niet gemak-
kelijk. De omgeving weet ook 
niet altijd gepast begrip te 
tonen. Als je kinderwens onver-
vuld blijft biedt treffende getui-
genissen, steunende inzichten 
en helpende tips voor kinder-
wensouders én al wie hen een 
warm hart toedraagt. De 
auteurs, Shanti Van Genech-
ten en professor Lode Godderis 
(KU Leuven), kunnen bogen 
op ruim 10 jaar ervaring in het 
begeleiden van kinderwensou-
ders via het Kinderwens Exper-
tiseNetwerk (www.kinderwens.
org). l A.S

Eyeopener

Steeds meer mensen vermijden 
melkproducten of gluten, en 
brood is nog net niet de baar-
lijke duivel geworden. Terwijl 
voor velen niet daar het pro-
bleem zit. Er worden te veel 
nonsens en halve waarheden 
verteld over wat we eten en hoe 
we dat (niet) verteren, meent 
professor Danny De Looze, kli-
niekhoofd van de dienst maag-, 
darm- en leverziekten van UZ 
Gent. In Lactose, glucose en co 
doet hij onderhoudend en toe-
gankelijk uit de doeken wat een 
gezonde, evenwichtige voeding 
inhoudt en hoe het normale 
traject ‘van hapje tot kakje’ ver-
loopt. Om dan in te zoomen 
op (de behandeling van) de 
meest voorkomende maag-dar-
maandoeningen. En ten slotte 
nog eens eenduidig uit te leg-
gen wanneer je nu precies van 
een allergie, intolerantie of 
(over)gevoelige maag en dar-
men kunt spreken. l A.S


