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Adviseren Moet Je Doen
Seksueel misbruik komt veel voor bij kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking. Veel vaker dan bij anderen. Maar hoe neem je als
hulpverlener de regie in handen als het probleem eenmaal is gesignaleerd? Hoe
bespreek je het probleem met de cliënt, met familieleden, met naasten en met
andere professionals. Hoe breng je hen verder? In de dagelijkse praktijk blijkt dit
vaak lastig. Instellingen beschikken weliswaar over een meldcode en goede
handelingsprotocollen over de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik,
maar tegelijk is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en
machteloosheid. De logica die er onder andere omstandigheden wel is, blijkt
opeens zoek. Niets is meer vanzelfsprekend, hulpverleners voelen zich
onvoldoende toegerust om in dit proces het voortouw te nemen. Dat werkt
verlammend, met alle gevolgen van dien. Dit boek helpt hulpverleners om dit
probleem adequaat aan te pakken. Het is geschreven voor gedragsdeskundigen,
maar ook bij uitstek geschikt voor (psycho) therapeuten, maatschappelijk
werkers, gezinsvoogden en ambulant- en gezinsbegeleiders. Het SOS-handboek
bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat theoretische achtergrondinformatie
over seksueel misbruik en trauma bij mensen met een verstandelijke beperking.
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Het tweede deel heeft een praktische insteek en beschrijft hoe cliënten met
uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, ouders en hulpverleners op weg worden
geholpen. Dit gebeurt in een eerste-opvang-programma van vier sessies,
afgestemd op elk van de doelgroepen. Voor professionals in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking is dit boek onmisbaar. Het is voor het
eerst dat een dergelijk handboek in Nederland verschijnt. De auteurs van het
SOS-handboek beschikken over een brede en jarenlange expertise rond
onderzoek en hulpverlening bij seksueel misbruik bij mensen met een
verstandelijke beperking, opgedaan in binnen- en buitenland.
Voorkom een dure beugel, binnensmonds spreken en een doorgezakt gelaat.
Een gezonde mondgewoonte helpt. Dat je mond iets doet als je praat, is evident.
Je maakt dan bewegingen met je lippen en je tong om de klanken van een taal te
maken. Maar dat je mond ook dingen doet als je niet praat, is minder geweten.
En dat hierbij ook dingen fout kunnen gaan, is al helemaal onbekend. Zo kun je
bijvoorbeeld dag en nacht door je mond ademen in plaats van door je neus.
Hierdoor kunnen je tanden verkeerd groeien en kan je gezicht uitdrukkingsloos
worden. Dat het ene met het andere te maken heeft, weet haast niemand.
Sommige jarenlange, onverklaarbare lichamelijke klachten kunnen in relatie
staan met verkeerde mondgewoonten. Krijg je vaak de opmerking ‘wat zeg je?’,
Page 2/9

Get Free Adviseren Moet Je Doen
‘sta recht’ of ‘je kijkt zo streng’, ben je vaak verkouden of word je ’s morgens
vaak wakker met een pijnlijk of hard gevoel in de kaken, dan heb je misschien
een verkeerde mondgewoonte. Dit boek licht toe wat er allemaal verkeerd kan
lopen als je mond niet praat en wat daarvan de gevolgen zijn. Ook staan er tips
in over hoe je de problemen kunt aanpakken.
Het standaardwerk waarin alle belangrijke aspecten van kanker aan de orde
komen: het ontstaan en de genetische predispositie, diagnostiek, behandeling en
begeleiding.Oncologie is samengesteld door een multidisciplinair team van ruim
zestig auteurs. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden
algemene aspecten behandeld, zoals pathologie, epidemiologie,
bevolkingsonderzoek, verhoogde risicodragers, diagnostische en therapeutische
principes. Het tweede, meest omvangrijke deel besteedt aandacht aan etiologie,
biologisch gedrag van de tumor, symptomatologie, diagnostiek en therapie. Het
derde deel behandelt de begeleiding van de patiënt, de verpleging, palliatie en
terminale hulp.De zevende druk is aangepast aan de meest recente
ontwikkelingen en kennis op het gebied van kankeronderzoek. De geheel nieuwe
vormgeving, met steunkleur en tekstboxen, maken het boek extra
toegankelijk.Oncologie is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en
verpleegkunde. Daarnaast is het een naslagwerk voor huisartsen en andere
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artsen die in de praktijk te maken hebben met oncologische vraagstukken.
Het is 1539. Hendrik VIII is op zoek naar een nieuwe echtgenote. Ditmaal valt
zijn keuze op de jonge Anna van Kleef. Hoewel haar nieuwe huis betoverend is
en ze zich de nieuw verworven privileges graag laat welgevallen, voelt Anna zich
aan het hof algauw opgesloten. Intussen probeert ook Katherine Howard zo snel
mogelijk in het bed van Hendrik VIII terecht te komen. Haar bloedverwante Jane
Boleyn kan het verleden maar niet vergeten. In een onrustige, gevaarlijke tijd
moeten deze drie jonge vrouwen proberen te overleven aan het meest
bloeddorstige hof in Europa. En een vrouw van het geslacht Boleyn lijkt altijd aan
achterdocht, verraad en een vroegtijdige dood ten prooi te vallen... De erfenis
van de Boleyns laat wederom zien dat Philippa Gregory als geen ander een
vergeten wereld tot leven kan roepen. Dit is historische fictie op zijn best.
Dit succesvolle boek wijst de lezer op een praktische wijze de weg in conflict- en
onderhandelingssituaties. Juist door die praktische aanpak onderscheidt deze uitgave zich van
veel literatuur over dit onderwerp. Naast duidelijke voorbeelden, praktijkgerichte cases,
handige checklists en gedragtips, treft u informatie aan over de dieper gelegen oorzaken van
ineffectief conflictgedrag. De auteur gaat bovendien uitgebreid in op onderhandelen, dat wordt
gezien als een effectieve wijze van conflictbeheersing. Uniek zijn de nieuwste
beïnvloedingstechnieken die zijn vertaald naar het gebruik in het kader van conflicten en
onderhandelingen. Uniek is ook de overzichtelijke, gelaagde opbouw, waardoor u precies dát
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kunt lezen, wat op dát moment van belang is. De twee checklists achterin het boek, verwijzen
u zo nodig snel naar de voor u van belang zijnde plaatsen in het boek.
Het gezegde ‘één beeld zegt meer dan duizend woorden’ is zeker van toepassing in de
geneeskunde. Het herkennen van de aandoening met behulp van illustraties is nog steeds
belangrijk voor een vroege diagnose en behandeling. Het gebruik van de honderden illustraties
van dr. Frank Netter, wellicht de beste medische illustrator ooit, maakt dit een uniek
naslagwerk tussen alle medische tekstboeken voor het brede publiek. Deze uitgave omvat
uitleg over meer dan vijftig hart- en vaatziekten, variërend van veelvoorkomende tot aan
zeldzame aandoeningen. Elk onderwerp wordt op eenzelfde wijze uitgelegd, beginnend met de
uitleg over de medische aandoening gevolgd door de oorzaken, symptomen, diagnostiek,
behandelingen en wat de patiënt wel en niet moet doen. De onderwerpen worden verduidelijkt
met illustraties, zodat de informatie beter wordt begrepen. Hoewel geen enkel boek een
medisch consult en onderzoek door een arts kan vervangen, zal deze uitgave de
communicatie tussen patiënt en zorgprofessional (zoals huisarts, cardioloog en
verpleegkundige) bevorderen.
Studieboek voor bedrijfs- en organisatieadviseurs in spe.
Een vliegtuig stort neer boven het Peruaanse oerwoud en de zeventienjarige Juliane is de
enige overlevende. Ook haar moeder is omgekomen en Juliane moet, overmand door verdriet,
met zware verwondingen en in shock zien te overleven. Ze zwerft elf dagen door het dichte
oerwoud. Ze weet de tocht te overleven omdat ze als kind spelenderwijs de wetten van de
jungle leerde kennen.

Adviseren moet je doen!adviesvaardigheden voor hbo'ers
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Dit boek geeft een volledig beeld van veel voorkomende aandoeningen van de hand.
De benadering vanuit de klacht staat centraal in deze uitgave. Handboek voor
handrevalidatie heeft een heldere indeling. Het boek begint met de functionele
anatomie van hand en pols, waarna de congenitale afwijkingen worden behandeld. In
hoofdstuk drie vindt u de behandeling van traumata, waarin de benadering vanuit de
chirurg en de fysiotherapeut naar voren komt. Hoofdstuk vier en vijf gaan in op de
benadering van degeneratieve aandoeningen en een aantal vaker voorkomende
handaandoeningen, waaronder goedaardige en kwaadaardige tumoren. Verder geeft
het boek u algemene adviezen voor het uitvoeren van fysiotherapie, informatie voor
handtherapie bij een specifieke aandoening en het vervaardigen van diverse spalkjes.
Het laatste hoofdstuk gaat in op leefregels en registratie.
Beschrijving van gebruikte methodes bij advieswerk.
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening Dit boek is bestemd
voor kwalificatieniveau 5 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied
mens en gezondheid. Het boek kent twee delen. In het eerste deel staan de
menswetenschappen centraal. Het zwaartepunt ligt daarbij op de psychologie en
sociologie. Ingegaan wordt onder andere op waarnemen, emoties, persoonlijkheidsleer,
de ontwikkelingsfasen van de mens, waarden en normen, sociaal gedrag en sociale
veranderingen. Het tweede deel van het boek richt zich op toepassingen van de
menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Hierbij komen
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onderwerpen aan de orde als de beroepshouding, omgaan met stress, kenmerken van
communicatie, conflicthantering, besluitvorming, feedback, attitudeverandering,
zorgvragers met suïcidaal gedrag, stervensbegeleiding, zorgvragers met pijn en het
bevorderen van therapietrouw. Menswetenschappen in de verpleegkundige
beroepsuitoefening is bestemd voor de hoofd- en differentiatiefase van de opleiding

Zorg rondom COPD is een belangrijke aanwinst in de reeks Zorg rondom. Dit
naslagwerk voor verpleegkundigen beschrijft op een overzichtelijke manier wat
COPD is en hoe de behandeling ervan in de zorg kan worden ingevuld, op zowel
epidemiologisch, medisch als psychosociaal gebied. COPD (chronisch
obstructieve longziekte, zoals chronische bronchitis en emfyseem) krijgt de
laatste jaren steeds meer aandacht - en niet zonder reden. COPD is immers een
van de meest voorkomende ziekten met dodelijke afloop en het aantal patiënten
stijgt nog steeds. Door deze ontwikkeling wordt de professionalisering van de
longverpleegkundige steeds belangrijker. Zorg rondom COPD wil enerzijds een
bijdrage leveren aan de (bij) scholing van de (long) verpleegkundige en
anderzijds de kwaliteit van de zorg aan de COPD-patient helpen verbeteren.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The
Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of approximately 3,5
million copies.
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Praktijkgerichte inleiding.
Dit boek bevat de volledige tekst van de Mijnbouwwet, met de toelichtende
teksten uit de memorie van toelichting, nota's van wijziging en de aangenomen
amendementen bij de oorspronkelijke Mijnbouwwet (Stb. 2002, 542) en alle
materile wijzigingen van die wet sinds 2002. Het eerste deel van deze bundel
bevat de algemene delen uit de verschillende memories van toelichting. In het
tweede deel zijn de artikelsgewijze toelichtingen per artikel gegroepeerd. Dit is
deel I in de reeks Mijnbouwregelgeving. Deel II bevat het Mijnbouwbesluit, de
Mijnbouwregeling, het besluit algemene regels milieu mijnbouw en de Regeling
algemene regels milieu mijnbouw, inclusief alle toelichtende teksten uit de
verschillende nota's van toelichting. Deze uitgave is bijgewerkt tot 1 augustus
2019.
Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het
opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op de
sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor
misleidende informatie en apparatuur.
Studieboek op hbo-niveau.
Praktische gids voor bedrijfsadviseurs die betrokken zijn bij veranderingsprocessen in
organisaties.
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