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MENNO DE BREE

Een enorme
naakte vrouw
In deze bundel alles over boreale aerosolen, God, seks, dood,
cassettebandjes, nutteloze kennis en de bevrijdende ervaring van een schilderij van een enorme, naakte vrouw.
Menno de Bree is filosoof. Elke zaterdag verschijnt zijn
column ‘Imperfecties’ in Het Financieele Dagblad, waarin hij
prangende levensvragen op eigenzinnige wijze behandelt.
Een enorme naakte vrouw bevat een keuze uit de columns
verschenen vanaf 2019, aangevuld met enkele essays.

Menno de Bree (1974) is
filosoof. Hij geeft lezingen, trainingen en colleges in binnen- en buitenland. In 2018 verscheen
het eeuwig tekort.

Over Het eeuwig tekort
(columns uit 2017 en 2018) schreef
Het Dagblad van het Noorden:
Er komt heel wat gestuntel voorbij…
De Bree zet je regelmatig aan
het denken. Dat is knap.
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Een enorme naakte vrouw | Menno de Bree | omslag Marie-José Coenen | paperback met flappen,
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EUGENIE DE RUITER

Verklein je pijn

Eugenie de Ruiter

Inzicht in pijn en pijnvermindering

VERKLEIN JE

Pijn maakt machteloos en is hevig ontwrichtend. Daarom
wordt bij pijn direct gezocht naar een onderliggende ziekte
of aanwijsbare schade om het ‘op te lossen’. Maar wat
gebeurt er bij pijn eigenlijk in je hersenen en in je lijf? Bij
pijn die niet stopt, gebeurt er iets bijzonders: het brein blijft
door de aanhoudende pijn overtuigd dat er ‘dreiging’ is,
waardoor het centrale zenuwstelsel steeds gevoeliger wordt.
Het zenuwstelsel kan wanneer de pijn maar lang genoeg
aanhoudt zelfs zo overgevoelig raken, dat de klachten niet
meer passen bij wat er eigenlijk speelt: de pijnklachten die
je dan hebt zijn dan vooral terug te voeren op deze veranderingen die in je centrale zenuwstelsel zijn ontstaan en niet
meer op de oude schade of het oude letsel in je lichaam zelf.

Beter functioneren met minder pijn

In Verklein je pijn leer je dat het er niet om gaat welk letsel je
hebt en wát je mankeert, maar hoe je de door pijn ontstane
overgevoeligheid van je zenuwstelsel kunt stoppen en op die
manier je pijnklachten kunt verminderen.
Inclusief veel ervaringsverhalen, interviews en oefeningen.

Pijncoach Eugenie de
Ruiter (1968) studeerde
bedrijfskunde en werkte
als productmanager,
tot langdurige pijnen na
een ongeval haar dagelijkse leven ondraaglijk
maakten. Wanneer ze
na ruim vijftien jaar pijn
uiteindelijk leert dat de
pijnklachten niet, of niet
meer, te maken hebben
met het oorspronkelijke
letsel en zo ervaart dat
pijn voor een groot deel
een fysiologisch proces
(en dus gewoon biologie!)
is, lukt het haar om haar
klachten in enkele maanden te verminderen.
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Verklein je pijn | Eugenie de Ruiter | omslag Sander Pinkse | paperback, 224 pagina’s |
13,5 x 21,5 cm | € 20,- | ISBN 978 94 93272 05 7 | NUR 860 | maart 2022
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VROON BOUTER

Humeurkanker
Over de spoken in mijn hoofd

Ogenschijnlijk is er weinig mis in het leven van Vroon. Haar
ouders zijn gelukkig getrouwd, met haar jongere zus Pleun
kan ze het heel goed vinden en binnen het hechte gezin is
veel warmte en onderlinge betrokkenheid. Maar toch gaat
er iets niet helemaal goed met Vroon. Eerst belandt ze in het
medisch circuit met ernstige vermoeidheidsklachten, maar
geleidelijk wordt duidelijk dat de echte problemen zich in
haar hoofd bevinden. Zonder dat haar omgeving het doorheeft, want Vroon is schijnbaar altijd ‘vroonlijk’, zakt ze weg
in een zware depressie. De volle ernst wordt pas duidelijk als
ze, amper vijftien jaar oud, een overdosis pillen neemt die
haar fataal had kunnen worden.
In dit persoonlijke verhaal voert Vroon je volledig oprecht,
open en doodeerlijk mee in haar sombere gedachten,
maar biedt ze ook hoop door wat ze leert. Met Humeurkanker probeert ze aandacht te vragen voor de psychische
problemen van jongeren en hoopt ze het taboe dat om
problemen als zelfdoding en automutilatie hangt een klein
beetje weg te kunnen nemen.

Vroon Bouter (2004) is
de oudste dochter in een
gezin met twee kinderen.
Net als haar zus Pleun
(2005) zit ze op het
plaatselijke Gymnasium.
Haar eigen negatieve
ervaringen in de ggz
en de daaropvolgende
meer persoonlijke en
betrokken psychiatrische
aanpak hebben haar
op het plan gebracht
geneeskunde te gaan
studeren en psychiater
te worden. Het zoveel
mogelijk voorkomen van
zelfdoding bij jongeren
motiveerde haar om dit
persoonlijke verhaal te
schrijven.
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Humeurkanker | Vroon Bouter | omslag Barbara van Ruijven| paperback, 160 pagina’s |
13,5 x 21,5 cm | € 17,50 | ISBN 978 9493272 06 4 | NUR 770 | februari 2022
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‘Ik hoop met deze bundel de liefde voor mijn vak
op je over te kunnen brengen.’
ANNE ELSINGHORST

Zuster

12 mei
dag van de
zorg

in de wijk

100 verhalen
over zorg in de buurt
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Zuster in de wijk | Anne Elsinghorst | omslag Sander Pinkse | paperback met flappen, 160 pagina’s |
12,5 x 20 cm | € 20,- | ISBN 978 94 93272 07 1 | NUR 860 | mei 2022

ANNE ELSINGHORST

Zuster in 			
de wijk
100 verhalen over zorg in de buurt

Anne Elsinghorst (1976)
is wijkverpleegkundige
bij Buurtzorg. Ze zoekt
allerlei manieren om uit
te dragen dat werken
in ‘de wijk’ allesbehalve
suf is. Zo is ze een samenwerking aangegaan
met de hbo-v Nijmegen,
om studenten warm te
maken voor werken in
de wijk. Ze schrijft als
Blogzuster verhalen over

Anne Elsinghorst is een bevlogen wijkverpleegkundige. Al
meer dan twintig jaar staat ze mensen bij die thuis zorg
nodig hebben. Ze verbaast zich erover dat haar vak zo’n
suffig imago heeft. ‘Alsof we alleen maar mensen helpen hun
steunkousen aan te trekken. Maar werken in de wijk is veel
meer dan dat.’

haar bijzondere ontmoetingen met cliënten. Zuster in de wijk - 100 verhalen
over zorg in de buurt is
haar eerste boek.

Ze besloot er iets aan te doen. Omdat ze anderen heel graag
wil laten zien hoe bijzonder en mooi haar werk is, begon
ze onder de naam Blogzuster verhalen te schrijven die een
heel andere kant van wijkverpleging laten zien. Verhalen die
laten ervaren hoe uitzonderlijk het is als kwetsbare mensen
je heel dichtbij laten komen. Daarnaast vertellen deze
verhalen over mensen die afhankelijk zijn van de wijkzorg
en hoe bijzonder het is dat zij zorgverleners het vertrouwen
geven om te helpen in deze moeilijke fase van hun leven.

|9

RIANNE ROES

inzichten van de relatie - exp ert

Raak elkaar
niet kwijt

Houd de liefde levend na de komst van een kind

RIANNE ROES

RAAK
ELKAAR
NIET
KWIJT

houd de liefde
levend na
de kom
van een kind
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Raak elkaar niet kwijt | Rianne Roes | omslag Ingrid Bockting | paperback, 280 pagina’s |
13,5 x 21,5 cm | € 23,99 | ISBN 978 94 93272 02 6 | NUR 770 | februari 2022

De komst van een kind staat in de top drie van de grootste
veranderingen in een mensenleven. Maar hoe voorkom
je dat deze mooie en intense gebeurtenis het einde van
jullie relatie betekent? In Raak elkaar niet kwijt lees je wat
er in jezelf en binnen de relatie verandert na de komst
van jullie kind. Door inzichten die je hierdoor krijgt, zul je
veranderingen en daarbij behorende twijfels en emoties
beter begrijpen. Dit begrip geeft jou het vertrouwen
om weer de regie over je eigen leven en jullie relatie te
nemen. Want laten we eerlijk zijn: het voorkomen van een
relatiebreuk is makkelijker gezegd dan gedaan.

Rianne Roes (1985) is
gedragswetenschapper
en relatietherapeut.
Ze begeleidt koppels en
individuen bij grote veranderingen in hun leven.
www.samenalleen.com

De heldere inzichten uit Raak elkaar niet kwijt geven
je de handvatten die nodig zijn om grip te krijgen op
de veranderingen die je na de komst van een kind
in je relatie kunt ervaren. Ook geeft dit boek jou als
coach, orthopedagoog of therapeut alle informatie
die je nodig hebt om je cliënten te helpen hun liefde
levend te houden.
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Op naar zonnige dagen en een lichter leven!

NIEUWE
EDITIE

BJARNE TIMONEN

De leefstijlgids
tegen somberheid
Praktische wetenschap om uit je dal te komen

In Nederland worstelen meer dan een miljoen mensen
weleens met somberheidsklachten. Ze overwegen
medicatie – als die maar werkt en wat te denken van
die bijwerkingen? – of sluiten aan in de wachtrij voor
een behandeling. Omdat ze niets anders kunnen,
modderen ze vaak maar verder.
Maar is er echt niets anders te doen?
Vanuit wetenschappelijke hoek komen steeds meer
bewijzen dat we met andere leefstijlkeuzes milde
depressieve klachten kunnen verlichten. Misschien zelfs
kunnen voorkomen. De leefstijlgids tegen somberheid staat
vol met de meest recente inzichten op het gebied van:
•
•
•
•
•

Bjarne Timonen (1983) is
gezondheidszorgpsycholoog. Hij treedt regelmatig
op in de media over het
onderwerp leefstijl en
psychologie, onder meer
voor de vpro. In zijn dagelijkse werk als psycholoog
behandelt hij mensen
met zowel therapeutische
technieken als praktische
leefstijlvaardigheden.

depressie
beweging
ontspanning
voeding
slaap

Handige tools, aansprekende voorbeelden en ervaringen
uit de praktijk laten je zien of er op het gebied van leefstijl
winst voor jou te behalen valt. Met dit boek heb je een
praktische gids in handen om zelf uit je dal te komen.
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De leefstijlgids tegen somberheid | Bjarne Timonen | omslag Hermen Grasman | paperback, 304 pagina’s |
14 x 22 cm | € 22,99 | ISBN 978 94 93272 08 8 | NUR 770 | februari 2022
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Slaap is een soort verborgen schat, met allerlei
onontdekte pareltjes die je kunnen helpen, niet alleen
als je slaapt maar ook als je wakker bent.

HANS HAMBURGER

Slaap je wakker
en gezond
Adviezen van de slaapexpert

Hans Hamburger was
een bevlogen neuroloog
en voorvechter van
slaapzorg en slaaponderzoek. Hij opende in 1986
het Amsterdam Slaap
Centrum, het eerste
Nederlandse onderzoekscentrum naar slaap
en slaapstoornissen.
De kennis die dat heeft
opgeleverd kan wellicht

sleep is overrated schreeuwen de T-shirts van een
bekende koffieketen. We genieten op festivals, waarbij we
wakker blijven op harde beats of desnoods met behulp
van een pilletje. In onze 24/7 maatschappij, waar je zelfs
midden in de nacht een wc-borstel kunt kopen, valt slaap
uit de toon. Is het niet gewoon zonde van onze tijd?

ook anderen helpen om
beter te slapen. Vandaar
dit boek.

‘Het belang van slaap wordt enorm onderschat,’ brengt
neuroloog Hans Hamburger daartegenin. ‘Slaap is net
zo belangrijk voor je gezondheid als eten, drinken en
ademen.’
Puttend uit veertig jaar zorg, onderzoek en ervaring als
slaapspecialist, legt hij uit waarom slapen helemaal geen
tijdverspilling is. Dat het ervoor zorgt dat we echt wakker
zijn en gezond blijven, lichamelijk en mentaal.
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Slaap je wakker en gezond | Hans Hamburger | omslag Joost van Lierop | paperback, 280 pagina’s |
13,5 x 21,5 cm | € 23,99 | ISBN 978 94 93272 09 5 | NUR 860 | maart 2022
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BRENDA FRUNT EN MARIEKE DE GROOT

Vast wel!

hoe minder vaak eten je meer energie geeft

Brenda Frunt schreef
eerder de bestseller
Goud op je Bord met
‘sportkok’ Erik te

Goed nieuws! Sinds kort kan bijna iedereen dagelijks naar de
supermarkt. Als we dat willen tenminste, want we kunnen
ook sushi afhalen, een pizza laten bezorgen of ons kwaad
maken op een broodje to go. En ja, sinds kort… want als we
de menselijke geschiedenis in een uur zouden uitdrukken
dan leven we pas drie tiende seconde in deze overvloed.
Maar er is ook minder goed nieuws. Want in diezelfde korte
tijd van overvloed heeft Nederland er ook bijna tien miljoen
chronisch zieken bijgekregen. En dan gaan we voor het
gemak nog even voorbij aan alle mensen die moe en prikkelbaar zijn. En daarmee hebben we niet alleen méér eten,
maar ook méér problemen gekregen. Dus hoe halveer je
jouw buikvet en verdubbel je jouw energie?

Velthuis. Samen met
Marieke de Groot is
zij eigenaar van De Voedingsacademie. Met hun
achtergrond in voeding
en gezondheidswetenschappen coachen Brenda en Marieke mensen,
ook in het bedrijfsleven
en de (top)sport, op weg
naar meer energie, focus
en levensgeluk.

Met Vast wel! ontdek je de magie van periodiek vasten. Je
leert hoe je door minder vaak te eten, nuchter te bewegen
en anders te ademen juist méér energie krijgt. En dat is nog
maar het begin… Dus wil jij vet verbranden, vet genieten en
niet langer aan overvloed ten onder gaan? Dan is dit boek de
eerste stap naar een gezond en energierijk leven.

• met praktijkopdrachten en een stappenplan helpen we je op weg naar
twee tot drie gezonde eetmomenten per dag.
• inclusief 34 gluten- en zuivelvrije recepten ter inspiratie.
• volop praktische tips en down to earth informatie over periodiek vasten, 		
je vetverbranding, hormonen, bewegen, je ademhaling en ontspanning.
• inclusief bijdragen van gastschrijvers Edward Blommaart, Rineke Dijkinga,
Siebe Hannosset, Koen de Jong, Richard de Leth en Janneke Poort.
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Vast wel! | Brenda Frunt en Marieke de Groot | omslag Ingrid Bockting | hardback, 192 pagina’s |
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‘Piekeren heeft geen zin. Dit boek lezen wel.’

MARLEEN DERKS

Nooit meer
piekeren

BRAM BAKKER

Marleen Derks

HERZIENE
EDITIE

Reken in vijf stappen af met je innerlijke criticus
Marleen Derks (1971)
is psycholoog en grondlegger van de Piekerpoli.
Naast haar praktijk als

Dit boek levert in de eerste plaats inzicht in je eigen
gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Als je weet
hoe piekergedrag werkt, kun je het veranderen. Inzicht is
al genoeg om de verandering in werking te stellen. Met de
oefeningen en adviezen in dit boek, kun je jezelf met succes
ontpiekeren zodat je meer zelfvertrouwen hebt en helder
kunt overdenken hoe je iets wilt bereiken. Vanaf nu hoef je
niet meer in te vullen wat een ander van je denkt en maakt
het je niet meer uit wat iemand anders van je vindt.

Nooit
meer
piekeren

“Piekeren
heeft geen zin. Dit
boek lezen wel.”

als supervisor, trainer en
spreker.

Marleen Derks wist haar eigen chronische piekergedrag
succesvol te bestrijden. Omdat dit haar niet was gelukt met
bestaande therapieën, ontwikkelde zij op basis van wetenschappelijk onderzoek haar eigen keuze-methode, waarmee
ook jij in vijf stappen kunt afrekenen met je innerlijke ciriticus. Nooit meer piekeren bevat tips, oefeningen en adviezen
om van het piekeren af te komen. Het leert je om jezelf te
begrijpen, je eigen capaciteiten beter te gebruiken, te zien
wat belangrijk voor je is en op jezelf te vertrouwen.

BRAM BAKKER

Reken in vijf stappen af
met je innerlijke criticus
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psycholoog is zij actief
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Nooit meer piekeren | Marleen Derks | omslag Villa Grafica | paperback, 224 pagina’s |
13,5 x 21,5 cm | € 21,99 | ISBN 978 94 92495 88 4 | reeds verschenen
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Met een voorwoord van Manu Keirse
christiaan rhodius

christiaan rhodius

CHRISTIAAN RHODIUS

Omdat we leven
Met zicht op het einde

Christiaan Rhodius
(1977) werkte tijdens
zijn geneeskundestudie
als vrijwilliger in een
hospice. Daar groeide
zijn fascinatie voor
palliatieve zorg en de

Omdat we leven

verbondenheid tussen
leven en dood. Sinds
2012 is hij als specialist

Met zicht op het einde

ouderengeneeskunde
verbonden aan Hospice
Bardo in Hoofddorp.
Samen met zijn vrouw en

Omdat we leven

Palliatieve zorg voltrekt zich in het overgangsgebied van
leven en dood. Zij draait maar om om één ding: zorgen
voor het leven als de dood (op termijn) onvermijdelijk is.
Aangezien ieder mens, elk leven anders is, kent palliatieve
zorg veel verschillende vormen en nuances. Omdat we
leven zet die veelzijdigheid in het licht.

vier kinderen woont hij
in Amsterdam.

De basis voor deze bundel zijn de blogs van Christiaan
Rhodius over zijn ervaringen als arts in het hospice en
het ziekenhuis. Over de ontmoetingen die hij had, de
gesprekken die hij voerde. Stiltes die mochten vallen.
Angst die werd geuit en zorg die kon worden verlicht.
Op elk blog volgt een reflectie. Zowel professionals,
vrijwilligers als nabestaanden belichten aspecten van
de palliatieve zorg die hen raken. Ten slotte wordt de
gelaagdheid van leven en dood voor u als lezer ook op
andere manieren voelbaar: in de bundel staan QR-codes
die leiden naar audiofragmenten en beeldmateriaal. Zo
krijgt de palliatieve zorg volop kleur en vormt deze bundel
een ode: omdat we leven met zicht op het einde.
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Omdat we leven | Christiaan Rhodius | omslag Sander Pinkse | gebonden, 160 pagina’s |
12,5 x 20 cm | € 20,00 | ISBN 978 94 92495 93 8 | reeds verschenen
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MENNO OOSTERHOFF

MENNO OOSTERHOff

IK zie anders
niks aan je
OVER PSYCHISCHE AANDOENINGEN
EN HET BREIN
MET EEN
VOORWOOR
D
VAN
DICK SWAAB

Ik zie anders
niks aan je
Over psychische aandoeningen en het brein

Menno Oosterhoff is
(kinder- en jeugd) psychiater en werkte voor zijn
pensioen bij een grote
GGZ-instelling. Hij is initiatiefnemer van het OCD

Over psychiatrie bestaan veel misverstanden. Toen
Menno Oosterhoff – psychiater en auteur van de bestseller Vals alarm – ruim 35 jaar geleden begon in een
praktijk, stond hem nog niet helder voor de geest wat
het begrip behelst. In de loop der jaren is die mist opgetrokken.
In dit boek deelt hij zijn inzichten die een levenslange
ervaring als psychiater hem hebben opgeleverd. Hij
neemt vooroordelen weg, ontkracht mythes en heeft
talloze sprekende voorbeelden uit zijn eigen praktijk
waarmee hij zijn verhaal bekrachtigt.

Netwerk, www.dwang.eu
en schrijft columns in
Medisch Contact. Van zijn
boek Vals alarm, over
dwangstoornissen, zijn
meer dan 10.000 exemplaren verkocht.

‘Soms genezen, vaak verlichten en altijd troosten’ is een
mooie uitspraak over geneeskunst. Beter begrip zorgt
voor meer troost en draagt bij aan minder (zelf)veroordeling en meer mildheid. Begrip, troost en mildheid bevorderen. Dat is, zegt Menno Oosterhoff, het doel van zijn
boek.
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Ik zie anders niets aan je | Menno Oosterhoff | omslag Hermen Grasman | paperback, 248 pagina’s |
13,5 x 21,5 cm | € 21,99 | ISBN 978 94 92495 97 6 | reeds verschenen

Vals alarm
978 94 91729 68 3
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ANNE-MEI THE

Anne-Mei The

Het blijven mensen

Het blijven
mensen

Anne-Mei The

Dementie anders bezien

Anne-Mei The doet al
twintig jaar onderzoek
naar de leefwereld van
mensen met dementie,

Het blijven mensen

Dementie anders bezien

Niet meer als volwaardig gezien en behandeld worden.
Dit is het grote verdriet van mensen met dementie en hun
geliefden. Het zijn de dagelijkse confrontaties hiermee die
zo’n pijn doen en tot een neerwaartse spiraal leiden.

thuis en in het verpleeg-

In Het blijven mensen legt Anne-Mei The de grote maatschappelijke weeffout bij de aanpak van dementie bloot: het
bestaande beeld van volksziekte nummer 1 is dat mensen
louter willoze slachtoffers zijn van hun breinaandoening.
Hierdoor ontstaat angst en afstand tot de ‘gewone wereld’.
Dit veroorzaakt onnodig leed. Het wordt tijd dat we het
beeld bijstellen, dat we een brug slaan naar mensen met
dementie en het gewone leven.

wachtkamer van de dood,

Zo’n ander beeld – minder patiënt met problemen, meer
mens met mogelijkheden – is niet vrijblijvend. Als we anders
kijken, wordt duidelijk dat er ook anders moet worden
gehandeld. Daarmee biedt Anne-Mei The een hoopvol, maar
ook realistisch perspectief op de omgang met dementie in
onze samenleving.

Dementie aan de VU.

huis. Als auteur brak ze
door bij het grote publiek
met de bestseller In de
over het dagelijkse leven
in het verpleeghuis. The
laat het niet bij onderzoek, ze zet ook nieuwe
praktijken neer: met
haar bedrijf Tao of Care
en als bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en

Deze Sociale Benadering Dementie kent veel winnaars. Een
prettiger leven van mensen met dementie en hun geliefden.
Maar het heeft ook een positief effect op professionals, de
overspannen zorgarbeidsmarkt en de uit de pan rijzende
kosten in de langdurige zorg.
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Het blijven mensen | Anne-Mei The | omslag Annelies Dollekamp | gebonden, 128 pagina’s |
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ONDER REDACTIE VAN WILLIAM CORTVRIENDT

FABIO D’AGATA, WILLIAM CORTVRIENDT,
CAROLIEN HOVENIER, KOEN DE JONG, ALINE KRUIT,
BJARNE TIMONEN EN INES VON ROSENSTIEL

Met bijdragen van

HET
HANDBOEK
BIJ
KANKER

Het handboek
bij kanker
Over wat je zelf kunt doen als je kanker hebt

William Cortvriendt

Over wat je zelf kunt
doen als je kanker hebt

WILLIAM
CORTVRIENDT
Onder redactie van

26|

Het handboek bij kanker | onder redactie van William Cortvriendt | omslag Villa Grafica |
paperback, 256 pagina’s | 15 x 22 cm | € 23,99 | ISBN 978 94 92495 95 2 | maart 2022

(1956) heeft na het
afronden van zijn artsen

Kanker is over het algemeen een van de meest angstaanjagende diagnoses die een mens kan krijgen. Maar
ondanks dat onze medische wetenschap tot de beste
ter wereld behoort en behandelingen als bestraling en
chemotherapie in Nederland en België goed geregeld zijn,
wordt vaak een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling gemist: de aanpassing van bepaalde onderdelen
van je leefstijl. Steeds meer onderzoeken laten zien dat
maatregelen, zoals beïnvloeding van je stressniveau, de
mate waarin we bewegen, de hoeveelheid en kwaliteit van
je slaap en het gericht aanpakken van onderdelen van je
voeding, niet alleen de kwaliteit van leven bij kanker sterk
kunnen verbeteren, maar ook je kans op overleving. En in
sommige gevallen zelfs genezing.

studie bij verschillende
medische organisaties
directiefuncties vervuld.
Ook werkte hij als
consultant bij McKinsey
& Company en werd een
veelgevraagd adviseur.
Hij is tevens auteur van
diverse bestsellers over
de relatie tussen leefstijl,
gezondheid en ziekte.

Terwijl William Cortvriendts eerdere boek Kankervrij
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