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BESCHRIJVING VAN HET BOEK KINDERGENEESKUNDE
Het vertrouwde boek Kindergeneeskunde van Van den Brande is voor het
eerst gebonden en uitgevoerd met een luxe harde omslag en leeslint. Dit
komt de duurzaamheid van dit gewaardeerde boek zeker ten goede.
Inhoudelijk is deze versie ongewijzigd van de voorgaande druk. Onder
leiding van een driekoppig redactieteam, prof. Van den Brande, prof.
Heymans en prof. Monnens, onderging dit boek een ingrijpende inwendige
en cosmetische operatie. De inhoud is geactualiseerd, en door toevoeging
van casuïstiek en het apart bespreken van dilemma's en controversen wordt
de tekst dichter bij de realiteit van alledag gebracht. Het algemeen register is
aanzienlijk uitgebreid, en ten behoeve van de studeerbaarheid is een apart
register toegevoegd dat gebaseerd is op de eindtermen van de
artsopleiding. Bovendien is de vormgeving overzichtelijker en aantrekkelijker
geworden.Ruim zestig auteurs, waaronder veel nieuwe, leverden hun
bijdrage aan de derde druk van dit standaardwerk. Zij vertegenwoordigen
vrijwel alle Nederlandse en Belgische universiteiten.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERGENEESKUNDE > HOME
De presentaties die tijdens het NVK Congres gehouden werden en die
beschikbaar zijn gesteld, staan inmiddels online. U vindt ze geordend per
dag en per zaal terug op. Zorg voor kinderen met complexe ziekten: de
afdeling Kindergeneeskunde van het Sophia Kinderziekenhuis biedt zorg
van hoge kwaliteit, voor kinderen van alle leeftijden. Op deze website vindt u
meer informatie over aandoeningen, symptomen, oorzaken, behandelingen
en hoe u een afspraak maakt op de polikliniek kindergeneeskunde.
Kindergeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met
onderzoek en behandeling van patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In
het Maastricht UMC+ zetten wij ons in voor de gezondheid van uw kind, nu
en in de toekomst. Daarbij staan een kindvriendelijke aanpak, gastvrijheid en
hoge. Op onze afdeling Kindergeneeskunde besteden we extra aandacht
aan de behoeften van uw kind. Onze specialisten vangen u en uw kind op.
En doen er alles aan om een. Het specialisme kindergeneeskunde
behandelt aandoeningen en klachten bij kinderen tot 18 jaar. De
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kinderartsen van St Jansdal zijn allround opgeleid met ieder eigen.
Kindergeneeskunde is een breed vakgebied. Kinderartsen behandelen
ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de
groei of ontwikkeling van. Fam bestaat uit kindvriendelijke afdelingen. Je
krijgt met deze afdelingen te maken als jouw kind door de huisarts wordt
verwezen voor behandeling door een kinderarts. Ons werkgebied bestaat
o.a. uit: Zeldzame aandoeningen, specifieke patiëntengroepen, second
opinion en complexe problemen. VUmc, kindergeneeskunde: Zorg voor nu
en later! , Dit is de overkoepelende site van. Binnen het specialisme
Kindergeneeskunde worden kinderen behandeld in de leeftijd van 0 tot 18
jaar. Hier vindt u informatie over de afdeling Kindergeneeskunde. De
medewerkers van de afdeling Kindergeneeskunde geven medische zorg aan
kinderen vanaf de geboorte totdat. De kinderartsen van Franciscus Gasthuis
& Vlietland behandelen allerlei klachten en/of ziekten bij kinderen van 0 tot
18 jaar. Kindergeneeskunde behandelt uiteenlopende aandoeningen en
klachten bij kinderen. Behalve dat we uw kind de beste behandeling willen
bieden, vinden we het ook.
ERASMUS MC : ERASMUS MC KINDERGENEESKUNDE
Wij proberen het verblijf in het ziekenhuis voor u en uw kind zo aangenaam
mogelijk te maken. De begeleiding van u als ouder/verzorger vinden we
heel... Uw huisarts kan u, met uw kind, doorverwijzen naar de afdeling voor
kindergeneeskunde. De kinderartsen behandelen kinderen tot 18 jaar. Zij
werken
op
de
locatie.
het
vakgebied
kindergeneeskunde.
Kindergeneeskunde is een uniek 2 e en 3 e-lijns specialisme dat zich over
de volle breedte bezig houdt met de zorg voor kinderen. De afdeling
Kindergeneeskunde is gespecialiseerd in de zorg voor zieke kinderen. Een
ziek kind is natuurlijk niet leuk voor het kind zelf. Maar ook voor de ouders is.
Op de afdeling Kindergeneeskunde van Zuyderland MC werken specialisten
samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan kinderen en
jongeren. Kindergeneeskunde (hardcover). Het vertrouwde boek
Kindergeneeskunde van Van den Brande is voor het eerst gebonden en
uitgevoerd met een luxe harde omslag en leeslint. Patiëntendoelgroep Alle
patiënten tot 18 jaar: Bezoekadres: Poortweg 14 : Postadres: Polikliniek
Kindergeneeskunde HPC CA10 Postbus 30.001 9700 RB Groningen Als
kinderarts houdt je je, logischerwijs, bezig met ziekten en aandoeningen
zoals die voorkomen bij kinderen en adolescenten. Dit begint bij de opvang
van de. Verscheidene onderzoeken naar cytopenie. Neutropenie kan
aangeboren of verworven zijn. Mw dr Marrie Bruin heeft een jarenlange
onderzoekservaring in het bestuderen. Het patiëntenportaal Mijn OLVG is
een extra, kosteloze service voor patiënten van OLVG. MijnOLVG biedt u als
patiënt een beveiligde digitale omgeving waar u op elk. Wat is
kindergeneeskunde? Binnen het specialisme kindergeneeskunde staat de
beste behandeling van én de zorg voor uw kind centraal. De acht
kinderartsen van het. Op de Polikliniek Kindergeneeskunde behandelen de
kinderartsen kinderen die zijn doorverwezen door de huisarts of het
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consultatiebureau. Ook... Moet uw kind naar het ziekenhuis? Dat is vaak een
spannende gebeurtenis. We doen er alles aan om u en uw kind en u zo
goed mogelijk te begeleiden. We betrekken u bij. Op de afdeling
kindergeneeskunde van Ikazia vinden we het belangrijk dat u zoveel
mogelijk betrokken wordt bij de zorg van uw kind. Dat is fijn voor uw kind en
ook.
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