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BESCHRIJVING VAN HET BOEK HET WITTEJASEFFECT
De oorspronkelijke columns eindelijk gebundeld.Drie jaar lang schreef Anne
Hermans in NRC Handelsblad over haar ervaringen als co-assistent.In deze
vlijmscherpe, vermakelijke columns laat ze de lezer kennismaken met botte
chirurgen, pragmatische psychiaters en karakteristieke patiënten. Daarmee
geeft ze een onthullend kijkje in de wereld van de witte jas.De
semi-autobiografische debuutroman De co-assistent van Anne Hermans was
vanaf de verschijning begin 2007 meteen een groot succes. Ze baseerde
haar roman op de hier bijeengebrachte columns.‘Prettig van toon, met rake,
droge observaties. Vol humor en zelfspot.’VPRO-gids‘Schokkende en
ontroerende columns. ( ) Ziekenhuisverhalen die je even de ogen doen
neerslaan of in de lach doen schieten.’ TROUWAnne Hermans (1978)
studeerde geneeskunde in Amsterdam. Als co-assistent liep zij stage in
verschillende ziekenhuizen. Na haar studie specialiseerde ze zich als
tropenarts en werkte ze onder meer in Curaçao en Colombia. Op dit moment
is Hermans in opleiding tot huisarts. Haar roman De co-assistent is
inmiddels bewerkt tot de gelijknamige tv-serie op NET5.
HET WITTEJASEFFECT, ANNE HERMANS | 9789057591495 | BOEKEN BOL.COM
Het wittejaseffect (paperback). De oorspronkelijke columns eindelijk
gebundeld.Drie jaar lang schreef Anne Hermans in NRC Handelsblad over
haar ervaringen als co. Reserveer nu! De oorspronkelijke columns eindelijk
gebundeld. Drie jaar lang schreef Anne Hermans in NRC Handelsblad over
haar ervaringen als... Het wittejaseffect. De oorspronkelijke columns eindelijk
gebundeld. Drie jaar lang schreef Anne Hermans in NRC Handelsblad over
haar ervaringen als co-assistent.In. Er zijn al vele boeken geschreven over
de zorg. Vaak zijn dit inhoudelijke boeken over het methodisch handelen van
de zorgverlener. Maar verhalen uit de praktijk lees. De oorspronkelijke
columns eindelijk gebundeld.Drie jaar lang schreef Anne Hermans in NRC
Handelsblad over haar ervaringen als co-assistent.In deze vlijmscherpe. Het
wittejaseffect bij literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans. Het
wittejaseffect. april 21, 2010. tags: anne hermans,. Vaak zijn dit inhoudelijke
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boeken over het methodisch handelen van de zorgverlener. Get this from a
library! Het wittejaseffect. [Anne Hermans, pseud. van Suzanne Viveen.] -Columns over de ervaringen van een co-assistent in verschillende. Men kan
wel iets bedenken over de oorzaak van het wittejaseffect. Bij de dokter kom
je toch omdat je denkt of bang bent dat er iets aan je mankeert. Artsen
noemen dit ook wel het 'wittejaseffect'. Bloedvrees Een simpel
bloedonderzoek is de makkelijkste manier om bijvoorbeeld diabetes,. Ook in
de huisartsenpraktijk raakt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting steeds
meer in zwang: de meting elimineert het 'wittejaseffect' en is een betere.
Door het wittejaseffect is een meting bij de arts vaak kunstmatig hoog.
(Belga/AVE) Lees meer over: hoge bloeddruk; cardioloog; 24 Keer gedeeld;
Deel op. Van alle romans over het. (en die in 2009 werden verzameld in Het
wittejaseffect). Droogkomisch beschreven slices of life uit de
ziekenhuisartsenpraktijk,. Als eerste brengen zij naar voren dat de
24-uursbloeddrukregistratie de arts de mogelijkheid biedt om het
wittejaseffect uit te sluiten en zo de patiënt langdurige. bloeddrukmeting ter
uitsluiting van het wittejaseffect in de eer-ste lijn niet makkelijk te realiseren
is, hebben Little et al. onHET WITTEJASEFFECT (PAPERBACK) | ANNE HERMANS | BOEK |
BRUNA.NL
Opvallend aan deze studie is de bevinding dat het wittejaseffect (bij
onbehandelde patiënten) niet onschuldig lijkt. De auteurs noemen daarbij
wel dat hun. Als co-assistent schreef Anne Hermans een column op de
Achterpagina (nu gebundeld als 'Het wittejaseffect'). Nu wil dokter Hermans
naar de tropen en. Ze schreef elke week op de achterpagina van het NRC
Handelsblad haar column Dokter Hermans, waar haar semi-autobiografische
roman De co. getiteld Het wittejaseffect. Anne Hermans, Het wittejaseffect,
Podium, 166 blz., 12,50 euro. 'Kijk, een hernia diafragmatica, hoe noem je
dat ook wel?' vraagt dr. Verstraeten. aan de frequente problemen van het
wittejaseffect, therapieontrouw en ongezonde leefstijl, zoals te veel zout,
alcohol en calorieën en te weinig beweging. Het is normaal dat de bloeddruk
schommelingen vertoont in de loop van een etmaal. Je bloeddruk daalt 's
avonds,. Dit wordt het 'wittejaseffect' genoemd. Met humor soms een
kritische ondertoon beschijft Nieuwwater op anekdotische wijze de
dagelijkse praktijk van het 'leren. Het wittejaseffect. 12,50. Anne Hermans;
Vooral het 'wittejaseffect' is een storende factor, en dat geldt ook in de
huisartsenpraktijk, al draagt daar bijna niemand een witte jas. 4. Manchet.
Ook in de huisartsenpraktijk raakt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting
steeds meer in zwang: de meting elimineert het 'wittejaseffect' en is een.
Door het zogeheten wittejaseffect is een meting bij de arts vaak kunstmatig
hoog. Meer over. Hg; gezondheid; Amsterdam; Robert Fagard; Mensen. Het
wittejaseffect on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Het
'wittejaseffect' is wetenschappelijk onderzocht: de bloeddruk van mensen
gaat gemiddeld iets omhoog als ze een als arts geklede man of vrouw zien.
Door het zogeheten wittejaseffect is een meting bij de arts vaak kunstmatig
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hoog. Lees ook. Steeds minder mensen dood door hartinfarct Lees meer. In
het licht van langlopende discussies over wat de beste streefwaarde voor.
omdat het wittejaseffect geminimaliseerd wordt en menselijke interactie.
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