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BESCHRIJVING VAN HET BOEK ANATOMIE IN VIVO
Anatomie in vivo 7e druk is een boek van Bernard J. Gerritsen uitgegeven bij
Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036813372 Ontleden met oog en
hand, door de gesloten huid heen. Dat is wat de auteurs verstaan onder
Anatomie in vivo. Inspectie en palpatie van het bewegingsapparaat. De
beschreven inspectie en palpatie zijn namelijk niet alleen gericht op het
lichaamsoppervlak, maar ook op dieper gelegen structuren. Duidelijke foto's
illustreren het oppervlak en fraaie tekeningen de diepere delen van het
lichaam. Hoewel in de eerste plaats bedoeld als instructie bij de praktijk van
de anatomie in vivo, is dit boek door de bijzondere illustraties en de
grondigheid van de beschrijvingen tegelijkertijd een naslagwerk. Het
uitgebreide register is daarop afgestemd.Nieuw in de zevende druk zijn de
video's bij de hoofdstukken 2 t/m 6. Zij hebben betrekking op de
afbeeldingen waarin van een beweging alleen de begin- en eindstand
worden getoond. De video's brengen het ontstaan van de verschillen tussen
deze standen in beeld. In het digitale boek staan de video's steeds vermeld
bij de desbetreffende afbeelding direct na de inhoudsopgave.Het
bijbehorende werkboek is te downloaden. Het bevat een keur aan
opdrachten en vragen, ingedeeld naar het niveau van de studenten. Ook in
het digitale boek zijn zij op te roepen, aan het eind van een paragraaf.Het
digitale oefenprogramma Anatomie in vivo bevat van iedere spier een
overzicht van de aanhechtingsplaatsen, effecten, innervatie, inspectie en
palpatie, met daarnaast een schematische tekening en, waar mogelijk, een
foto. Het is beschikbaar voor zowel Windows- als Mac-gebruikers.Anatomie
in vivo. Inspectie en palpatie van het bewegingsapparaat is bestemd voor
opleidingen in het hbo en wo, onder andere fysiotherapie, ergotherapie,
bewegingstechnologie en bewegingswetenschappen. Voor basisartsen
tijdens de inleidende fase van medische specialisaties als
huisartsgeneeskunde, revalidatie en orthopedie, bevat het een schat aan
informatie.
ANATOMIE IN VIVO VAN HET BEWEGINGSAPPARAAT - BOL.COM
Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat (hardcover). Niet met mes en
pincet, maar met het blote oog en de hand het bewegingsapparaat ontleden.
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Dwars door de. Ontleden met oog en hand, door de gesloten huid heen. Dat
is wat de auteurs verstaan onder 'Anatomie in vivo. Inspectie en palpatie van
het. Vind alle studiedocumenten for Anatomie in Vivo van het
Bewegingsapparaat van B.J. Gerritsen; Yvonne Heerkens Anatomie in vivo
van het bewegingsapparaat 9789035228788 Koop dit studieboek
tweedehands bij bookmatch, een marktplaats met 185.000 Studieboeken.
Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Anatomie in vivo,
geschreven door Bernard J. Title: Anatomie in vivo van het
bewegingsapparaat. Subject: Ned Tijdschr Geneeskd 1986;130(50):2280
Keywords: Anatomie Created Date: 4/12/2005 1:44:06 PM spier origo
insertie bewegingen satorius sias anteflexie pes anserinus superficialis
exorotatie abductie flexie endorotatie (genus90) pes anserinus Anatomie in
vivo (paperback). Anatomie in vivo 7e druk is een boek van Bernard J.
Gerritsen uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036813372
Ontleden met. Koop Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat van
Gerritsen, b.j. met ISBN 9789035234536. Gratis verzending, Slim studeren.
Studystore.nl Welkom bij het kanaal 'Anatomie in VIVO'. Op dit kanaal kunt u
video's bekijken waarin wordt uitgelegd hoe u, door middel van palpatie,
structuren die onder. In dit bestand staat alles wat je binnen de bachelor
Fysiotherapie moet kennen voor Anatomie in Vivo. Het maakt niet uit of je in
het eerste of tweede jaar zit; als. De fotoatlassen van de Anatomie in vivo
zijn uitermate overzichtelijk en praktisch bij het bestuderen van de
anatomische structuren. Bij ieder De 2e les van Anatomie in VIVO. In deze
video bespreken we de benige en speciële structuren van het articulatio
genus. We bespreken onderstaande. 'Anatomie in vivo, Inspectie en palpatie
van het bewegingsapparaat' door Bernard J. Gerritsen, Monique A.M.
Berger, Gerard C.A. Elshoud, Henk Schutte - Onze prijs. Samenvatting
Anatomie in Vivo - F Kollenburg, M Vondenhoff
BSL SHOP | ANATOMIE IN VIVO | 9789036813372
WERKBOEK Anatomie in Vivo Van Het Bewegingsapparaat - Download as
PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online. Ontleden met oog en hand,
door de gesloten huid heen. Dat is wat de auteurs verstaan onder 'Anatomie
in vivo. Inspectie en palpatie van het... Zoek je 9789036813372 Anatomie in
vivo? Tweedehands aangeboden vanaf EUR 84.95 bij Bookmatch anatomie
in vivo 1 en andere samenvattingen voor anatomie, Fysiotherapie.
samenvatting van alle spieren met hun origo's, inserties en functies. ook
staat er bij hoe. Samenvattingen van Anatomie in VIVO. Bekijk ook andere
documenten van Fysiotherapeut te Hanzehogeschool Groningen. 19 juli
2016. Ontleden met oog en hand, door de gesloten huid heen. Dat is wat de
auteurs verstaan onder Anatomie in vivo. Inspectie en palpatie van het. Een
fotoatlas van de anatomie in vivo 2 Onderste extremiteit Serge Tixa Bohn
Stafleu Van Loghum Een fotoatlas van de anatomie in vivo 2 Onderste
extremiteit EEN. De fotoatlassen van de Anatomie in vivo zijn uitermate
overzichtelijk en praktisch bij het bestuderen van de anatomische structuren.
Bij ieder Cover:Layout 1 15/08/13 2:46 PM Page 1 Anatomie in vivo van het
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bewegingsapparaat Bernard J. Gerritsen Yvonne F. Heerkens met
medewerking van Monique A.M. Berger. anatomie in vivo van het
bewegingsapparaat nederlands | Get Read & Download Ebook anatomie in
vivo van het bewegingsapparaat nederlands as PDF for free at The Biggest.
Anatomie in vivo direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com.
Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. De fotoatlassen van de Anatomie
in vivo zijn uitermate overzichtelijk en praktisch bij het bestuderen van de
anatomische structuren. Bij ieder onderwerp wordt met. Anatomie in vivo aanbiedingen, goedkoopste shops & prijsvergelijking. Het grootste online
winkelcentrum. De meeste shops; Het grootste aanbod producten Ontleden
met oog en hand, door de gesloten huid heen. Dat is wat de auteurs
verstaan onder 'Anatomie in vivo. Inspectie en palpatie van het bewegings
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