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Dit rijk geïllustreerde naslagwerk is alweer de 11de druk en een volledige herziening van de succesvolle
voorgaande druk. De structuur van het boek is herkenbaar voor alle fysiotherapeuten en
manueeltherapeuten dankzij de toepassing van het meerdimensionale belasting-belastbaarheidsmodel als
basis voor het klinisch redeneren. Door heldere verwijzingen, een uitgebreide index en een verklarende
woordenlijst wordt de lezer spelenderwijs langs relevante ‘just-in-time’ informatie geloodst met
betrekking tot de ICF, de ICD, adaptatieprocessen en psychologische, neurofysiologische en
biomechanische aspecten van de manuele therapie. Het boek kenmerkt zich door een hoog gehalte aan
evidence-based practice, wat in het bijzonder geldt voor de hoofdstukken over de heup- en de
schouderregio.Op de bijbehorende website worden alle in het boek beschreven onderzoeks- en
behandeltechnieken op ruim 380 instructievideo’s door de auteurs gedemonstreerd. Mede dankzij de
combinatie met de website vormt het boek een degelijk uitgangspunt voor het valideren van hypothesen,
tests en behandelskills.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

4 dagen. 12 december 2018. Prijs: 850,- Inschrijven Gordon Browne geeft in Nederland twee elkaar
aanvullende varianten die in willekeurige volgorde te doorlopen zijn ...

Website van de DAM cursus. Een post HBO cursus mobilisatietechnieken voor paramedici. De cursist
leert functiegestoorde gewrichten op te sporen en te behandelen.

Zoekt u een praktijkgerichte opleiding die uw echografie-kennis vergroot? Volg de post-hbo module
Echografie extremiteiten bij Inholland Academy.
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