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OMSCHRIJVING

Fysiologie 8e druk is een boek van Marieke van der Burgt uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN
9789036817752 Dit boek geeft paramedische studenten op een toegankelijke manier basiskennis over de
gehele fysiologie. Het accent ligt daarbij op de fysiologie van het bewegingsapparaat, de bloedsomloop en
de ademhaling. Fysiologie sluit aan bij het kennisniveau van eerstejaars studenten. Bij het boek hoort een
website met animaties die de stof verhelderen en verbanden leggen met de praktijk. Fysiologie behandelt
eerst de algemene fysiologische principes en gaat daarna in op structuren en functies van het zenuwstelsel.
De laatste hoofdstukken gaan over lichaamsfuncties. In de twee bijlagen worden tot slot scheikundige en
natuurkundige begrippen beschreven en worden eenheden, symbolen en afkortingen verklaard. In de
praktijk spelen fysiotherapeuten een belangrijke rol bij bijvoorbeeld sport en revalidatie. Daarom zijn in
deze druk de hoofdstukken over de fysiologie van het zenuwstelsel en de fysiologie van inspanning, groei
en veroudering uitgebreid. Het boek is voor deze druk geheel herzien door een deels nieuw auteursteam.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

A fisiologia é o ramo da Biologia que estuda o funcionamento dos organismos vivos. A fisiologia
envolve a compreensão das funções de células, tecidos, órgãos e...

Fisiologia Virtual é um site voltado para o aprendizado de fisiologia. Além de abordar conteúdos
específicos da área, séries especiais de aprendizado são disponibilizadas...

Instituto de Fisiologia de la BUAP...



3

FYSIOLOGIE

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/31026

	Fysiologie PDF
	Marieke van der Burgt
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	FYSIOLOGIE



