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In NHG-Standaarden voor de huisarts zijn alle actuele NHG-Standaarden samengevoegd. Het is daardoor hét handboek op het gebied van huisartsgeneeskunde.De 2 delen van het boek
hebben een zodanige indeling dat u eenvoudig een specifieke standaard vindt, zonder de exacte titel te kennen.Een beter, praktischer en vollediger overzicht van de NHG-Standaarden is dan
ook niet te vinden. Onmisbaar voor de huisarts en voor iedere andere beroepsbeoefenaar die met de NHG-Standaarden te maken heeft. NHG-leden krijgen 30% korting. U kunt hiervoor code
NHG2013 invullen in het veld 'BSL Coupon Korting'.NHG-leden krijgen 30% korting. U kunt hiervoor code NHG2013 invullen in het veld 'BSL Coupon Korting'.
Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste kennis op het gebied van veroudering (gerontologie) en van de speciale aspecten van de geneeskunde voor ouderen (geriatrie). Het biedt de
leerstof die de basisarts zich eigen moet maken, maar is door eenvoudig, helder en compact taalgebruik en de vermijding van medisch jargon ook geschikt voor paramedische opleidingen.
Inleiding gerontologie en geriatrie is een beknopt en helder leerboek dat is samengesteld aan de hand van de curricula geriatrie van de medische faculteiten. Het is het eerste boek op het
gebied van gerontologie en geriatrie dat speciaal op de opleiding geneeskunde is gericht. Eerdere drukken van dit boek hebben ook hun weg gevonden naar huisartsen, internisten,
revalidatieartsen en andere hulpverleners die zich met de oudere mens bezighouden. De vierde druk van Inleiding gerontologie en geriatrie is volledig geactualiseerd en nu ook voorzien van
samenvattingen, vragen met antwoorden, toepasselijke kernachtige uitspraken en cartoons. Bovendien is nu ook een hoofdstuk over verpleging van ouderen opgenomen. De nieuwe
vormgeving maakt het boek toegankelijker in het gebruik.
Interne geneeskundeBohn Stafleu van Loghum
Leerboek voor studenten geneeskunde en medische biologie.
In NHG-Standaarden voor de huisarts zijn alle actuele NHG-Standaarden samengevoegd. Het is daardoor hét handboek op het gebied van huisartsgeneeskunde.Het boek heeft een zodanige
indeling dat u eenvoudig een specifieke standaard vindt, zonder de exacte titel te kennen.Een beter, praktischer en vollediger overzicht van de NHG-Standaarden is dan ook niet te vinden.
Onmisbaar voor de huisarts en voor iedere andere beroepsbeoefenaar die met de NHG-Standaarden te maken heeft.

Toen in 1999 het rapport To err is human - building a safer health care system door het gezaghebbende Amerikaanse Institute of Medicine werd gepubliceerd, barstte de
discussie over patiëntveiligheid los. Er zou sprake zijn van vele onnodige sterfgevallen in de zorg en de oorzaak hiervoor zou vooral gelegen zijn in de wijze waarop de zorg
wordt verleend en georganiseerd.Ook in Nederland is men druk bezig patiëntveiligheid in de zorg in kaart te brengen. Centraal in deze discussie staat de vraag hoe een
zorginstelling dit moet aanpakken. Met andere woorden: hoe kan een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) het beste worden ingericht?Dit boek behandelt de omvangrijke
aspecten van patiëntveiligheid en vormt zo een leidraad voor wie in de praktijk hiermee te maken heeft en/of ervoor verantwoordelijk is. Deel 1 biedt een inventarisatie van de
vele aspecten van het onderwerp patiëntveiligheid. In deel 2 worden die onderdelen bij elkaar gebracht en worden de verschillende benaderingen en fasen van het
veiligheidsverbetertraject gebundeld in een concept-VMS. Deel 3 bestaat uit een verzameling van voorbeelden en beschrijvingen van methoden en instrumenten om risico's te
analyseren en patiëntenzorg veiliger te maken.Dit boek behandelt de omvangrijke aspecten van patiëntveiligheid en vormt zo een leidraad voor wie in de praktijk hiermee te
maken heeft en/of ervoor verantwoordelijk is. Deel 1 biedt een inventarisatie van de vele aspecten van het onderwerp patiëntveiligheid. In deel 2 worden die onderdelen bij elkaar
gebracht en worden de verschillende benaderingen en fasen van het veiligheidsverbetertraject gebundeld in een concept-VMS. Deel 3 bestaat uit een verzameling van
voorbeelden en beschrijvingen van methoden en instrumenten om risico's te analyseren en patiëntenzorg veiliger te maken.
Een belangrijk deel van het werk van de internist bestaat uit intercollegiale consultatie. Internisten zijn immers specialisten met een brede algemene medische kennis. Maar het
gebied dat moet worden bestreken is wel heel groot. Het is daarom moeilijk om aan de verwachtingen over de hen toegedichte kennis te voldoen, temeer omdat een Nederlands
naslagwerk ontbrak.Consultatieve inwendige geneeskunde vult deze leemte met verve op. Centraal in dit boek staat de rol van de internist als consulent. In vier delen
(Algemeen, Perioperatieve zorg, Probleem-georiënteerde consultvraag en Specialisme-gerelateerde consultvraag) ondersteunt het boek de internist bij het functioneren als
generalist. De gegeven informatie is een mix van praktijkervaringen en evidence-based informatie, waar mogelijk aangevuld met Nederlandse studiegegevens. Daardoor is het
boek zowel een belangrijke wegwijs voor de beginner als steun voor de ervaren consulent.Kortom, geen enkele internist en arts werkzaam in de intramurale zorg (en zij die
daartoe de opleiding volgen), kan zonder dit boek. Bovendien is het boek bedoeld voor de consultvragers. Het delen van internistische kennis en het bieden van ondersteuning
op intern gebied van hen die op consultafdelingen werkzaam zijn, is namelijk net zo belangrijk als het voorzien van de consulent van informatie waar hij of zij behoefte aan heeft.
Een oud adagium stelt dat voorkomen beter is dan genezen.Preventieve adviezen worden helaas vaak slecht opgevolgd omdat zij worden gegeven aan gezonde, klachtenvrije
mensen en het resultaat pas op lange termijn waarneembaar is. Daarom hebben adviezen op bevolkingsniveau nogal eens teleurstellend effect. Individuele preventieve zorg in
de spreekkamer richt zich op mensen met een verhoogd riciso en heeft daardoor per definitie een hoger rendement. Bijna alle praktiserende artsen hebben daar dagelijks mee te
maken. Dit boek beschrijft als eerste in Nederland systematisch de mogelijkheden en resultaten van individuele preventie, gebaseerd op de huidige stand van de
wetenschap.Praktische preventie behandelt de belangrijkste factoren die een rol spelen bij het bepalen van een individueel risicoprofiel voor een aantal veelvoorkomende
aandoeningen. Ook gaat het boek uitgebreid in op de praktische mogelijkheden die er zijn om deze risico's te beïnvloeden. Hierdoor is de lezer beter in staat preventieve
maatregelen en adviezen op hun praktische waarde te beoordelen en toe te passen. Het boek behandelt de mogelijkheden van preventie in de spreekkamer bij diverse
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somatische aandoeningen en de daarbij te verwachten gezondheidswinst.
Het tandheelkundig jaar 2018 biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door
een keur van gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
Diagnose en therapie is hét standaardnaslagwerk voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Met als uitgangspunt de
organen en de orgaansystemen worden bijna 1.000 klinische beelden beschreven. De diagnostiek en behandeling van deze ziektebeelden worden op een beknopte, heldere
wijze behandeld door vakexperts, huisartsen én apothekers, de beste combinatie om de klinische relevantie voor de huisartsenpraktijk te waarborgen. Daarnaast behandelt
Diagnose en therapie uitgebreid de indicatiestellingen en de therapieën met de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk.
Op verzoek van vele gebruikers en een groot aantal studenten, heeft de redactie van Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde een compendium in zakformaat
samengesteld. Hierin staan de belangrijkste tabellen, diagrammen en figuren uit het hoofdwerk. Deze zijn in veel gevallen voorzien van nieuwe en uitgebreide onderschriften.
Zakboekje met praktische medische en verpleegkundige informatie over de belangrijkste longziekten, met medicatietabellen en informatie over ziektedefinitie, oorzaak,
verschijnselen, diagnostiek, behandeling, complicaties en prognose.
Na drie of vier jaar studie geneeskunde is voor velen het co–schap interne geneeskunde een eerste confrontatie met de kliniek: werken in een complexe organisatie als het
ziekenhuis en in de praktijk leren toepassen van opgedane kennis en ervaring. De vraag "wat heeft deze patiënt?" komt vaak dringend op je af. Leidraad interne geneeskunde
helpt je met het vinden van een antwoord. Het boek besteedt beknopt aandacht aan de opbouw van een anamnese, praktische problemen bij het lichamelijk onderzoek, het
schrijven van een status en enkele begrippen uit de epidemiologie. Centraal in het boek staat de bespreking van de meest voorkomende klachten, steeds in een vaste indeling
gepresenteerd: omschrijving van de klacht, het ontstaan ervan, de differentiële diagnose, vragen aan de patiënt en het lichamelijk onderzoek. Daarbij worden de voornaamste
ziektebeelden besproken die de klacht kunnen veroorzaken en elk deel sluit met aanvullend onderzoek af. De schematische opbouw stelt je in staat je in korte tijd, bijvoorbeeld
op weg van de co–assistentenkamer naar een patiënt op de eerste hulp, een beeld van de klacht te vormen.Leidraad interne geneeskunde is samengesteld door drie internisten,
die hiermee de beginnende medicus practicus een leidraad voor dit boeiende, brede en daardoor complexe specialisme bieden.
Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Het
succes van de eerdere drukken van deze uitgave heeft aangetoond dat een boek, waarin de interne geneeskunde vanuit de differentieel–diagnostische invalshoek wordt
benaderd, in het Nederlandse taalgebied in een leemte voorziet. Deze vierde, herziene druk heeft opnieuw enige verbeteringen ondergaan.
Hét Nederlandstalige standaardwerk binnen de interne geneeskunde. Deze 13e druk is volledig geactualiseerd en voorzien van een extra hoofdstuk met veelvoorkomende klachten. Tevens is een nieuw
hoofdstuk over genetica toegevoegd. Meer dan 40 internisten en interne deelspecialisten werkten mee aan dit rijk geïllustreerde boek. Interne geneeskunde is dé kerndiscipline binnen de curatieve
geneeskunde en daarmee ook binnen de medische opleiding. Door de jaren heen is er een onverminderde behoefte aan een Nederlandstalig boek op dit gebied blijven bestaan. Dit boek – begonnen als 'Den
Ottolander' – verscheen voor het eerst in 1969 en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot hét standaardwerk binnen de interne geneeskunde. Het boek gaat uit van een ziektekundige oriëntatie. Inwendige
geneeskunde is immers in belangrijke mate gebaseerd op kennis van de pathofysiologie. Het boek besteedt hier daarom ook ruime aandacht aan. Om het gebruik van het boek voor de praktijk te vergroten is
een hoofdstuk opgenomen over veelvoorkomende klachten met verwijzingen naar de hoofdstukken waarin de mogelijke oorzakelijke aandoeningen worden besproken. Naast deze toevoeging is de inhoud
van deze 13e druk volledig geactualiseerd en is er een nieuw hoofdstuk over genetica opgenomen. Interne geneeskunde is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en als naslagwerk voor
huisartsen en andere artsen die gebruik maken van kennis van de inwendige geneeskunde in hun praktijk. Meer dan 40 internisten en interne deelspecialisten uit het hele land werkten mee aan dit rijk
geïllustreerde standaardwerk voor de interne geneeskunde.
Op het gebied van onderzoek en behandeling van de patiënt met kanker worden voortdurend vorderingen gemaakt. Ook de ontwikkelingen in de verpleegkunde, in het bijzonder de oncologieverpleegkunde,
staan niet stil. Tijd derhalve om het standaardwerk De Kankerpatiënt een grote metamorfose te laten ondergaan. De veranderingen in inhoud en structuur zijn zo ingrijpend dat het boek nu onder een andere
titel verschijnt: Oncologie, Handboek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de achtergronden van kanker, het kankeronderzoek en de
generieke verpleegproblemen bij oncologische patiënten. In het tweede deel worden de behandelmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies beschreven. Bijzondere aandacht
wordt gegeven aan de patiënt in de palliatieve fase omdat een groot deel van de kankerpatiënten hier uiteindelijk in terecht komt. In deel drie: specifieke oncologie, worden de verschillende tumorsoorten
besproken. Speciale aandacht wordt besteed aan kanker bij kinderen, kanker bij ouderen en kanker en erfelijkheid. Het boek bevat veel casuïstiek om de problematiek en de complexiteit van de oncologische
zorg inzichtelijk te maken en de lezer een beeld te geven van het proces dat de patiënt doorloopt. De kracht van dit oncologieboek is dat bijna alle hoofdstukken zijn geschreven door
oncologieverpleegkundigen en medisch specialisten uit het betreffende vakgebied.
Van hartklepafwijkingen tot en met pericarditis: met dit zakboek ziektebeelden heb je altijd de meeste voorkomende ziektebeelden binnen de cardiologie binnen handbereik.
Inzichten in het proces dat patiënten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk
sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patiënt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig
bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een patiënt door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk? En
hoe kan de gedragsverandering die vaak nodig is bij het omgaan met een ziekte.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Page 2/3

Where To Download Interne Geneeskunde Van Der Meer
Van blaascarcicoom tot en met urineweginfecties: met dit Zakboek Ziektebeelden heb je altijd alle essentiële informatie over de meest voorkomende ziekten binnen de nefrologie
binnen handbereik. De ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk
om volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven binnen je eigen deelspecialisatie. De makers van het
bekende Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks zakboeken ontwikkeld met een medisch én verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame
boekjes met praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle
informatie is bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek,
behandeling, complicaties en prognose.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Van appendicitis tot en met de ziekte van Crohn: met dit Zakboek Ziektebeelden heb je altijd alle essentiële informatie over de meest voorkomende psychiatrische ziekten binnen
handbereik. De ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk om
volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven binnen je eigen deelspecialisatie. De makers van het bekende
Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks zakboeken ontwikkeld met een medisch én verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame boekjes met
praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle informatie is
bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek, behandeling,
complicaties en prognose.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) formuleert al meer dan 20 jaar NHG-standaarden; evidence based richtlijnen voor huisartsgeneeskundige zorg. Iedere huisarts
is ermee vertrouwd. In NHG-Standaarden Bewegingsapparaat zijn alle actuele NHG-Standaarden over diverse klachten en behandelingen van het bewegingsapparaat
gebundeld. Dit praktische naslagwerk is niet alleen van nut voor huisartsen, maar geeft ook u als fysiotherapeut, orthopeed of reumatoloog betrouwbare, op evidence
gebaseerde richtlijnen omtrent de huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten met klachten van het bewegingsapparaat.Dit boek kent een overzichtelijke, eenduidige indeling
waardoor u snel en eenvoudig een specifieke standaard vindt. Elke standaard bevat richtlijnen met betrekking tot de diagnostiek en het beleid van behandeling van klachten aan
het bewegingsapparaat. Daarnaast staan in alle standaarden kernboodschappen, begrippen en eventuele belangrijke wijzigingen.
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