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BESCHRIJVING VAN HET BOEK OVER BEHANDELEN
Over behandelen 1e druk is een boek van Theo Boer uitgegeven bij
Springer Media B.V.. ISBN 9789035235922 Ouderen worden in de laatste
levens fase te lang doorbehandeld.In de afgelopen jaren hebben
verschillendeartsen, geriaters en hoogleraren de noodklok geluid overde
zorg voor kwetsbare ouderen.De auteurs laten op basis van meer dan
vijfentwintigcasussen zien dat overbehandeling in de meeste gevallenleidt
tot het vergroten en/of verlengen van het lijdenvan de kwetsbare oudere. Op
basis van de principesvan Beauchamp en Childress geven zij een kader
omvan tevoren te bepalen of er sprake kan zijn van overbehandeling.Ook
bespreken ze een groot aantal dilemmasen laten zien hoe daarmee
omgegaan kan worden.Deze manier van werken leidt tot een verbetering
vande kwaliteit van de zorg. Daarnaast zal toepassing naarverwachting ook
leiden tot een vermindering van dekosten.Over(-)behandelen. Ethiek van de
zorg
voor
kwetsbare
ouderen
isbestemd
voor
specialisten
ouderengeneeskunde, medischspecialisten, (huis)artsen, paramedici,
hbo-verpleegkundigen,beleidsmakers, raden van bestuur in de zorg envoor
iedereen die in zijn nabije omgeving te maken heeftmet de zorg voor
kwetsbare ouderen.Dr. Theo Boer is wetenschappelijk mede werker aan
deProtestants Theologische Universiteit. Prof.dr. MaartenJ. Verkerk is
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan deTechnische Universiteit Eindhoven
en de UniversiteitMaastricht. Dr. Dirk-Jan Bakker was medisch directeurvan
het Amsterdams Medisch Centrum. Prof.dr. MaartenJ. Verkerk en Dr.
Dirk-Jan Bakker zijn beiden lid van deRaad van Bestuur van VitaValley.
VITAVALLEY
Maandag 30 september jongstleden organiseerde VitaValley i.s.m. de
KNMG de invitational conference 'Over(-)behandelen' in Domus Medica te
Utrecht. Over behandelen (paperback). Over behandelen 1e druk is een
boek van Theo Boer uitgegeven bij Springer Media B.V.. ISBN
9789035235922 Ouderen worden in de laatste. Welke behandeling kan je
tandarts allemaal uitvoeren om je van een mondprobleem af te helpen?
Maak links een keuze en lees alles over hoe de behandeling gaat, wat het.
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Wondroos wordt veroorzaakt door de groep A Streptokokkenbacteriën. In dit
artikel gaan we het hebben over het behandelen van wondroos. Info over
kalknagels behandelen met soda. Resultaten van 8 zoekmachines! Last van
aften in de mond? Lees alles over de oorzaak en symptomen van aften en
ontdek de juiste producten voor aften behandelen op Tandartsplein. hoe
moet je hout behandelen met olie, was, beits of lak. Lees over zowel
positieve als negatieve eigenschappen en wanneer kies je voor welk afwerk
product. Jicht is een pijnlijke ontsteking als gevolg van gekristalliseerd
urinezuur in een gewricht. Deze site verschaft u informatie over de ziekte
jicht: symptomen, oorzaak. Hoe de wond behandeld moet worden,. Laat de
huisarts uw brandwond controleren als u twijfelt over de wondgenezing of als
de wond na 2 weken nog niet genezen is. Uitgebreide informatie over het
ontstaan van ontstoken ogen en hoe deze het beste behandeld kunnen
worden. Bent u op zoek naar goede informatie over houtbehandeling? Op
deze pagina vertellen we u de basisregels en leest u de voor- en nadelen
van hout behandelen. de hoofdpunten in de les behandelen - go over the
main points in the lesson: 3) medisch verzorgen - treat, give medical
attention. De bof behandelen.. Onthou dat de bof meestal vanzelf binnen
een of twee weken over gaat. Kinderen zijn meestal na 10 tot 12 dagen van
de bof hersteld. Indien u een vloer heeft die toe is aan onderhoud, dan heeft
u de keuze om de vloer zelf te behandelen, of dit over te laten aan een
expert. Meer weten over Aambeien? U vindt hier alle informatie over de
diagnose, oorzaken, behandelingen, operaties en het leven met een maag-,
lever- of darmziekte.
OVER BEHANDELEN | 9789035235922 | THEO BOER | BOEKEN BOL.COM | DE
Ischias behandeling, wat kun je zelf aan de zenuwpijn doen. Lees meer over
de behandelingen. Soms is het mogelijk om op een ander medicijn over te
stappen. Wanneer een arts een medicijn wil voorschrijven,. Maagzweren zijn
goed te behandelen met medicijnen. Marmer behandelen is. Wij bespreken
telefonisch de conditie van uw vloer en aan de hand daarvan geven wij u
een prijsindicatie en informatie over hoe wij. Er zijn 2 manieren om
hoofdluizen te behandelen. Dagelijks twee weken lang kammen met een
netenkam.. Lees meer over de hoofdluisrichtlijnen van het RIVM. In deze
bijdrage worden ethische vragen rondom de zorg voor kwetsbare ouderen
besproken. Aan de hand van enkele casussen wordt het fenomeen
overbehandelen. Een paar maal het sap uit de steel van de paardenbloem
over de wrat gewreven en de wratten zijn verdwenen. Jet. Ook de dokter zei
dat het lastig te behandelen is. Luizen behandelen -of beter nog- luizen
voorkomen, welke methodes zijn er en hoe werken ze? Al eerder schreef ik
over dit onderwerp en het feit dat er vorig jaar nog. Hier vind je informatie
over wie je. Een VIP-team heeft als doel om psychotische klachten bij met
name jongeren zo snel mogelijk na het ontstaan te behandelen om. Jos
Brech, de 55-jarige verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, is in het
verleden behandeld na een zedendelict. Hij heeft dat in 2001 opgebiecht
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aan de. Wat doe je als een patiënt zwaar dement is, maar niet ondraaglijk
lijdt? Euthanasie is dan geen optie, maar familieleden zien hun dierbaren
wegglijden. De NPCF vindt het goed dat de discussie over wel of niet
(door-)behandelen van ouderen door zowel de politiek als door partijen in de
zorg ter sprake wordt gebracht. We bespreken eerst vier veel voorkomende
oogklachten die met behulp van voorgeschreven medicijnen vaak eenvoudig
te behandelen zijn. hier uitsluitsel over. Lees hier alles over het behandelen
& genezen van Kalknagels, schimmelnagels en een dermatofyten infectie +
video. Doe de quiz over hoofdluis! Controleren en behandelen; Onderzoek
naar hoofdluis; Documenten en publicaties. Richtlijnen (item niet uitgeklapt)
LCI-richtlijn Hoofdluis;
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