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Voorbehoud
Waar iets aan andere bronnen is ontleend, worden die zo veel als moge-
lijk genoemd. Dit is een populairwetenschappelijk boek, en niemand kan 
zich rechten ontlenen aan de (medische) feiten, stellingen en meningen 
die erin zijn opgenomen. Waar merknamen van onder meer farmaca of 
cosmetica worden gebruikt, wil dat niet zeggen dat de betreffende pro-
ducten hier worden aanbevolen of ontraden, en het betekent ook niet 
dat er op enigerlei wijze vergoedingen voor vermelding tegenover heb-
ben gestaan. Alle illustraties zijn afkomstig uit eigen archief, tenzij anders 
vermeld. Mocht een copyrighthouder toch niet vermeld zijn, dan zal dat 
in een eventuele volgende uitgave worden rechtgezet. Graag zelfs.




