Oplossingen/angst Voor De Tandarts
Eventually, you will unquestionably discover a further experience and achievement by spending more cash. still when? complete you take on that you require
to get those all needs afterward having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will guide you
to understand even more in this area the globe, experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your no question own time to bill reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is oplossingen/angst voor de tandarts below.
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Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning Eli Hinkel 2005-03-23 This landmark volume provides a broad-based, state-of-the-art
overview of current knowledge and research into second language teaching and learning. Fifty-seven chapters are organized in eight thematic sections:
*social contexts of second language learning; *research methodologies in second-language learning, acquisition, and teaching; *contributions of applied
linguistics to the teaching and learning of second language skills; *second language processes and development; *teaching methods and curricula; *issues in
second or foreign language testing and assessment; *identity, culture, and critical pedagogy in second language teaching and learning; and *important
considerations in language planning and policies. The Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning is intended for researchers,
practitioners, graduate students, and faculty in teacher education and applied linguistics programs; teachers; teacher trainers; teacher trainees; curriculum and
material developers; and all other professionals in the field of second language teaching and learning.
Een stralende lach A. Beeftink 2015-07-30 Een stralende glimlach is je beste visitekaartje. Het is dan ook niet vreemd dat er veel belangstelling is voor
(nieuwe) mogelijkheden om een gebit te verfraaien. De complete make-overs uit TV-programma's scheppen hoge verwachtingen. Zou zo'n prachtige rij
tanden ook voor jou zijn weggelegd? Wat komt daar dan bij kijken? Wat is een veilige manier om je tanden te bleken? Hoe moet je eigenlijk je gebit verzorgen
voor een optimaal resultaat?Een stralende lach geeft antwoord op dit soort vragen. Het beschrijft de perfecte mondverzorging vanaf de keuze van een
tandenborstel tot de juiste manier van flossen en het gebruik van een tongschraper. Het geeft een realistisch beeld van de huidige mogelijkheden op het
gebied van esthetische tandheelkunde.Een stralende lach is geschreven in heldere taal en maakt tandheelkundige vaktermen begrijpelijk. Iedereen die zijn
glimlach voor zich wil laten werken, zal jarenlang plezier hebben van deze praktische vraagbaak.Dit boek is bestemd voor het algemene publiek, tandartsen,
mondhygiënisten en tandartsassistenten.
Zero Bone Loss Concepts Tomas Linkevic?ius 2019
Machine Learning for the Quantified Self Mark Hoogendoorn 2017-09-28 This book explains the complete loop to effectively use self-tracking data for machine
learning. While it focuses on self-tracking data, the techniques explained are also applicable to sensory data in general, making it useful for a wider audience.
Discussing concepts drawn from from state-of-the-art scientific literature, it illustrates the approaches using a case study of a rich self-tracking data set. Selftracking has become part of the modern lifestyle, and the amount of data generated by these devices is so overwhelming that it is difficult to obtain useful
insights from it. Luckily, in the domain of artificial intelligence there are techniques that can help out: machine-learning approaches allow this type of data to be
analyzed. While there are ample books that explain machine-learning techniques, self-tracking data comes with its own difficulties that require dedicated

techniques such as learning over time and across users.
Gek, Experimentele psychopathologie A. Jansen 2010-11-26 Psychopathologie gaat over gedrag dat afwijkend, gestoord, abnormaal en ook wel gewoon gek
wordt genoemd. De auteurs zoeken in dit boek uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we
het gedrag kunnen stoppen of verminderen. Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Dit onderzoek heeft de
afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is onze kennis van mechanismen die deze stoornissen in stand houden, veroorzaken of reduceren, sterk
toegenomen. U als lezer wordt deelgenoot gemaakt van de spannende experimenten die ons leren waarom een stoornis bestaat. En omdat experimentele
psychopathologie zo spannend is, leest dit boek als een detective. Met een open einde, want wetenschap is nooit af.
Symptom Relief in Terminal Illness World Health Organization 1998-01-01 This book provides a practical guide to the management of secondary symptoms
commonly seen in patients suffering from advanced cancer, AIDS, and other terminal diseases. Drawing on a vast body of knowledge about the causes of
specific symptoms and what works best to relieve them, the book issues expert advice on the steps to follow when evaluating patients and finding ways to
improve their comfort and quality of life. Emphasis is placed on the need for individual treatment plans that take into account psychological, social, and
spiritual aspects as well as physical problems. While many of the approaches described are drug-based, non-drug measures, which are often simple to
implement and can provide substantial relief, are also covered in detail. The book has 15 concise chapters. General principles of patient evaluation and
management are outlined in the first, which lists routine questions to be asked when evaluating the nature and severity of a symptom and explains the
principles of treatment for both non-drug measures and drug therapies. The remaining chapters, which form the core of the guide, focus on 14 common
symptoms, moving from anorexia, anxiety, and asthenia, through constipation, nausea, and vomiting, to skin problems and urinary symptoms. Complaints
such as cough and hiccup, which can give rise to considerable discomfort in the terminally ill patient, are also considered. Each symptom is covered according
to a common approach, which outlines possible causes, describes the steps to follow during evaluation, and explains how to select and implement the best
treatment option. Details range from a five-step plan for the management of uncomplicated constipation, through alerts to cases where inappropriate
treatments may be harmful or dangerous, to advice on the types of food that are particularly likely to precipitate nausea. For drug therapies, information
includes recommended drugs, doses, and modes of administration, together with advice on special side effects and other problems that may arise in the
terminally ill patient. The book complements information contained in the standard WHO guide Cancer Pain Relief: with a Guide to Opioid Availabilitywhich is
now in its second edition. Pain management is therefore not covered in the present work.
In de greep van de angst Rinke van den Brink 2005
Cognitive Behavioural Processes Across Psychological Disorders Allison G. Harvey 2004 Readership: Academics, clinical psychologists and psychiatrists,
cognitive behavioural therapists, and undergraduate and postgraduate students in clinical psychology
Tijdschrift Voor Tandheelkunde 1954
Dodemansrit Peter James 2022-06-13 Carly is betrokken bij een verkeersongeval waarbij iemand overleed. Het slachtoffer is familie van een maffiabaas. Ze
is haar leven niet meer zeker... Dodemansrit is deel 7 in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen lost te lezen zijn. Carly Chase is nog in
shock, tien dagen nadat ze betrokken was bij een verkeersongeval waarbij een student van de Brighton University om het leven kwam. Dan krijgt ze een
bericht waardoor haar leven in een nachtmerrie zal veranderen: het slachtoffer blijkt familie te zijn van een Amerikaanse maffiabaas en de bestuurders van de
andere twee voertuigen die betrokken waren bij het ongeluk zijn gemarteld en vermoord teruggevonden. Inspecteur Roy Grace geeft Carly het advies onder te
duiken en haar identiteit te veranderen; zij zou wel eens het volgende slachtoffer kunnen zijn. Carly weigert dit; ze weet dat de maffia haar prooi toch wel
vindt, en als de politie niet in staat is hen te stoppen, dan zal ze dit zelf moeten doen. Maar de moordenaar is haar al een stap voor: hij heeft haar in het vizier
en wacht op het juiste moment om toe te slaan...
Op weg naar de energetische mens zijn
#ZigZagHR Lisbeth Claus 2019-03-29 The "future of work" is no longer a buzzword. It is abundantly clear the way we (will) work is changing and will continue

to change. #ZigZagHR offers an original, performing and sustainable framework to explore what is expected (and needed) from HR today and tomorrow.
#ZigZagHR is not a plea for tabula rasa. Besides, that is also impossible for most companies. #ZigZagHR wants to paint a picture to organizations, employers
and, most importantly HR, that communicates traditional HR is no longer sufficient and must evolve with an extra dimension to become what we describe as
"progressive HR." The authors propose a #ZigZagHR-Model where they connect different ideas and insights around workers, careers, competencies, and HR
operations. With their vision and model the authors hope to develop a (global) #ZigZagHR-Ecosystems: a dynamic and heterogenous community of
progressive HR practitioners and non-HR professionals who across the borders of their own company and countries develop and share innovative people
solutions. The authors base their vision and practical applications on their experience in different continents.
Reading Etty Hillesum in Context K. A. D. Smelik 2018 The diaries and letters of Etty Hillesum (1914-1943) have a special place among the Jewish-Dutch
testimonies of the Shoah, so much so that Etty Hillesum studies has become its own field. This book offers the most important contributions from the past
fifteen years of international research into Hillesum?s work and life, studying her ethical, philosophical, spiritual, and literary existential search.
Nooit meer angst bij de tandarts C.W. Anneese 2015-03-23 Ongeacht de luxe fauteuils, het gezoem bij het boren en de snel werkende verdovingspuiten, blijkt
nog altijd dat veertig procent van de bevolking te menen dat ze bang voor een tandartsbehandeling is. Het is dan ook geen toeval dat tandartsangst bovenaan
de top-10 van de meest voorkomende angsten prijkt. Ondanks het feit dat tandartsangst niet eenduidig bepaald is, blijkt het vooral de angst voor pijn tijdens
een behandeling een belangrijke oorzaak van tandartsangst te zijn. Toch windt de Amerikaanse wetenschapper Milgrom er geen doekjes om als hij beweert
dat er sprake is van een verkeerde benadering van het angstprobleem bij tandartsen die veelal de nodige sociale en psychologische vaardigheden missen.
Met het boek "Nooit meer angst voor de tandarts" dient de lezer wel goed gemotiveerd te zijn om met inzet en vertrouwen aan het werk te gaan. Met behulp
van een testbatterij ontwikkelt hij (zij) allereerst de noodzakelijke kennis en inzicht rond zijn angsten. Dit boek biedt de mogelijkheid van protocollaire
behandelingen in combinatie met diverse moderne psychologische methoden met het uiteindelijke doel anders naar het tandartsprobleem te kijken.
Tandarts in de knel Luzi Abraham-Inpijn 2017-01-31 Dit boek is een bundeling van de meest informatieve en belangwekkende antwoorden die de afgelopen
30 jaar zijn gepubliceerd in de rubriek Feedback Post van het tijdschrift Tandarts Praktijk. In Feedback Post geeft Luzi Abraham-Inpijn (emeritus hoogleraar Divisie Interne Geneeskunde (DIVA), Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) antwoord op vakinhoudelijke vragen/casuïstiek die ingestuurd worden door
mondzorgprofessionals. Het gaat in toenemende mate om vragen betreffende de uitgevoerde behandeling en de kritiek die de patiënt vervolgens daarop
heeft, soms leidend tot conflicten met de patiënt, en zelfs claims. De 30 hoofdstukken in deze uitgave bieden suggesties, aanwijzingen, waarschuwingen en
zelfs verplichtingen die de algemeen practicus helpen voorkomen in die situatie terecht te komen. De antwoorden zijn bijgewerkt en up-to-date, gerelateerd
aan de kennis van nu. Door de vele praktijkvoorbeelden geeft het boek een goed inzicht in de potentiële valkuilen waar de mondzorgprofessional mee te
maken kan krijgen. Bovendien maakt het de lezer bewust van het belang van goede communicatie. “Preventie” is ook hier het devies. Tandarts in de knel is
bestemd voor tandartsen en mondhygiënisten.
2000 Most Common Dutch Words in Context Lingo Mastery 2020-04-21 Have you been trying to learn Dutch and simply can't find the way to expand your
vocabulary? Do your teachers recommend you boring textbooks and complicated stories that you don't really understand? Are you looking for a way to learn
the language quicker without taking shortcuts? If you answered "Yes!" to at least one of those previous questions, then this book is for you! We've compiled
the 2000 Most Common Words in Dutch, a list of terms that will expand your vocabulary to levels previously unseen. Did you know that - according to an
important study - learning the top two thousand (2000) most frequently used words will enable you to understand up to 84% of all non-fiction and 86.1% of
fiction literature and 92.7% of oral speech? Those are amazing stats, and this book will take you even further than those numbers! In this book: A detailed
introduction with tips and tricks on how to improve your learning A list of 2000 of the most common words in Dutch and their translations An example sentence
for each word - in both Dutch and English Finally, a conclusion to make sure you've learned and supply you with a final list of tips Don't look any further, we've
got what you need right here! In fact, we're ready to turn you into a Dutch speaker... are you ready to become one?
Angststoornissen bij kinderen H.A. Scholing 2002-05-13 Kinderen zijn vaak bang. Het past bij de normale ontwikkeling dat kinderen met angst, piekeren en

bezorgdheid reageren als ze worden geconfronteerd met situaties die bedreigend zijn. Kinderen kunnen echter lijden aan angsten die zo hevig en langdurig
zijn dat hun ontwikkeling erdoor wordt belemmerd.In Angststoornissen bij kinderen worden behandelingen beschreven bij kinderen vanaf een jaar of zeven.
Aan de hand van een viertal casussen wordt aandacht besteed aan de separatieangststoornis, paniekstoornis en/of agorafobie, de specifieke fobie, de sociale
fobie, de gegeneraliseerde angststoornis en overige angstverschijnselen.De Praktijkreeks Gedragstherapie demonstreert de praktijk van de gedragstherapie.
Elk boekje laat zien hoe de gedragstherapeut te werk kan gaan. Het therapeutisch proces wordt met concrete voorbeelden, richtlijnen en suggesties
gedemonstreerd
High Finance Logan C. Kane 2016-12-27 Your 20 million dollars is already in the bank, it's just in someone else's bank right now! I wrote High Finance: The
Secrets Wall Street Doesn't Want You to Know in late 2016. Since then, I have made sales not only in the United States and Canada, but also in 17 other
countries, places like France, Germany, Hungary, South Korea, and China. The main theme of my book is that Wall Street beats retail investors through a
series of small edges that add up to billions of dollars, much like the house edge at the casino. I show you where these edges are and how you can avoid
them. When I published my book, everyone predicted that I would sell 100 copies or so, mostly to family and friends. They were wrong. Just like there are a lot
of naysayers in publishing, there were a lot of naysayers who said I wouldn't make any money trading stocks. They were also wrong. I think you should raise
your expectations. Have the courage to dream bigger, do bigger deals, and go take what you want. Whether you choose to steadily grow your capital through
prudent, low cost investment or by grinding out profitable trade after profitable trade, you are capable of achieving your goals. There's a lot of ways to make
money in the markets, and you are free to switch strategies whenever. There is no shortage of money in this world; the money just isn't equally distributed.
Someone gets to live in every mansion and penthouse all over the world, and my question is, what if it could be you? Smart investing and trading can make
you more money than you have ever dreamed; faster than you thought was possible. Trading options and stocks paid for my first car, paid for me to travel the
world, and put a lot of extra cash in my pocket over the years. It can do the same for you. What you might be thinking: If I am so good at playing the markets,
why am I writing a book about it? The truth is, a lot of people want to throw me money to trade for them, but I don't have the time or the inclination to deal with
hundreds of clients. I genuinely enjoy helping people win in the markets, and making a passive 5 dollars a copy multiplied by the thousands of people I am
able to help is a win-win. The Wall Street sharks have a constant supply of fish, and this book is only a drop in the ocean. Since you are reading though,
you're on my team. Let me show you how the game works, what the rules are, how you can win. Inside: Examples of winning stock and option trades I made,
and how you can replicate them. Why commissions and fees are the number one obstacle facing most investors and traders, and how you can drastically
reduce them, regardless of your trading style. A simple secret that makes you a little more profit on every trade, by applying the power of negotiation to the
stock market. How credit card lending became one of America's most profitable industries, and how investors can get a piece of the action through P2P
lending. A trick to passively generate capital gains when investing in bonds. An introduction to the elegantly simple Kelly Criterion, originally used by
professional gamblers. The Kelly Criterion helps you control risk when trading and maximize your average profit. How eastern philosophy can help you
improve your trading game. Formulas for estimating stock and bond returns. A quick overview of asset protection strategies. Tax saving moves for investors at
every income level, and much more. Logan C. Kane has helped countless people with his techniques and strategies, and he can help you too. No upselling,
just priceless financial wisdom for the price of lunch. Pardon our clickbait title, and... Click on the cover to look inside!
Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid M.P.M.A. Duyx 2015-01-13 Voorlichting geven aan patiënten is een belangrijke taak binnen de gezondheidszorg.
De opkomst van internet heeft het karakter van de voorlichting drastisch veranderd. Het studieboek Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid is daarom
volledig herzien en geactualiseerd. In deze nieuwe uitgave komt de rol van internet bij patiëntenvoorlichting uitgebreid aan bod. Patiëntenvoorlichting en
mondgezondheid biedt een pragmatisch overzicht van situaties op het gebied van patiëntenvoorlichting uit de tandheelkundige praktijk. Aan de hand van
patiëntengeschiedenissen en brieven worden diverse ervaringen en vragen behandeld. Het boek koppelt zo op heldere wijze theorie en praktijk van
patiëntenvoorlichting. Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel gaan de auteurs in op de maatschappelijke betekenis van voorlichting. In het tweede
deel staat het onderwerp communicatie centraal: aan de orde komen gespreksvaardigheden, gespreksmodellen en non-verbaal gedrag. In het derde deel

wordt ingegaan op de drie kernelementen van patiëntenvoorlichting: de informatie aan patiënten, de instructie en de begeleiding. In het vierde deel gaan de
auteurs in op de relatie tussen voorlichting en massamedia. Het boek wordt afgesloten met enige ethische kanttekeningen en vraagstellingen. Ter
verheldering is een korte verklarende lijst met tandheelkundige begrippen toegevoegd. Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid is in eerste instantie
bestemd voor mondhygiënisten en tandartsen. Maar het boek is ook uiterst nuttig voor mensen die werkzaam zijn binnen andere disciplines in de
gezondheidszorg of op het gebied van voorlichtingskunde.
Dancing Hands Herluf Skovsgaard 2013 Herluf Skovsgaard outlines the standards by which the dentist and assistant should work in 12 basic principles or
axioms, that when followed, bring postures, movements and communication into harmonious practice.
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde 1960
De Kampioen 2005-05 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.
De volledige gebitsprothese in woord en beeld W. Kalk 2004-09-15 De volledige gebitsprothese in woord en beeld biedt een basis voor iedereen die zich
bezighoudt met de problematiek van de edentate patiënt. Het klinische onderzoek en de diagnostische procedures die kunnen leiden tot een voorspelbaar
resultaat van behandeling komen in dit boek uitvoerig aan de orde. Tevens wordt de behandeling op basis van heldere klinische protocollen zowel in woord
als ook in fraaie klinische afbeeldingen duidelijk weergegeven. Uiteraard wordt verder uitgebreid aandacht besteed aan de huidige
behandelingsmogelijkheden met behulp van implantaten. De volledige gebitsprothese in woord en beeld is "het studieboek" voor de student en "het
standaardwerk" voor de zorgverlener.
Open Uw Mond... J.R. Bausch 2003-09-05 Deze afscheidsrede geeft de mogelijkheid om terug te kijken op de achterliggende periode als decaan van het
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waarbij enkele standpunten worden ingenomen inzake de toekomst van de tandheelkundige
zorgverlening en opleiding, alsmede de positie van ACTA daarbij als vooraanstaand academisch centrum. Het arbeidsethos van de jonge tandarts is aan
verandering onderhevig. De huidige opleidingscapaciteit is zodanig dat het tandartsentekort zal toenemen. Het is noodzaak dat scenario-ontwikkeling met
taakherschikking binnen het tandheelkundig team een gezamenlijke inspanning wordt van beroepsorganisaties, opleidingen en overheid. ACTA kan daar een
goede uitwerking aan geven dankzij de omvang en de integratie van de primaire processen in een moderne infrastructuur. Prof. dr. J.R. Bausch (1943) heeft
na zijn afstuderen als tandarts in 1969 de algemene praktijk op part-time basis uitgeoefend tot 2001. Hij was wetenschappelijk medewerker bij de
(sub)faculteit Tandheelkunde van de Universiteit Utrecht tot 1986 en vice-voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde van
1990tot 1996. Daarna was hij decaan van ACTA en hoogleraar Algemene Tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.
Jumpers Hans Geijtenbeek 2010
Kroon- en brugwerk Peter Gijsbers 2006-12-08 Kroon- en brugwerk wordt steeds vaker toegepast, omdat de meeste patienten bij tandvervanging de voorkeur
geven aan vaste voorzieningen. De mogelijkheden hiervoor zijn thans groter dan ooit door ontwikkelingen in de adhesieve prothetiek en implantologie. In dit
boek worden naast conventioneel kroon- en brugwerk, adhesieve voorzieningen en implantaten geintegreerd in de behandelingsmogelijkheden. Door uit te
gaan van moderne inzichten in de therapie, zoals het nastreven van beperkte behandeldoelen, worden wegen aangegeven om vaste voorzieningen- waar
nodig- te indiceren. De auteurs van deze uitgave hebben er daarbij naar gestreefd betaalbare mogelijkheden te presenteren, waarbij de kwaliteit van de
behandeling wordt gehandhaafd.
Oudergids autisme / druk 1 Caroline van der Velde 2004 Gids voor ouders en opvoeders voor de omgang met autistische kinderen.
ADD-Friendly Ways to Organize Your Life Judith Kolberg 2012-01-04 Over 100,000 Copies Sold! Organizing books fall short of addressing the unique needs
of adults with ADD. They fail to understand the clinical picture of ADD and how it impacts the organizing process often making their advice irrelevant or
frustrating when put into application. Books about ADD may address organization/disorganization but do so in a cursory fashion and on a very small scale in
what are usually long books on the subject. This is a book that has ADD-Friendly advice with the ADDer in mind. This collaboration brings forth the best

underlying understanding with the most effective and practical remedy from ADD experts in two important fields -- professional organization and clinical
psychology. Finally, it offers organizing advice that ranges from self-help to utilizing the help of non-professionals, to using professional assistance. Thus it
permits the reader to decide where they are at personally in the organizing process, and what level of support will be most beneficial to their unique situation.
Kindertandheelkunde: deel 1 J.S.J. Veerkamp 2010-01-23 De tandheelkundige behandeling van kinderen heeft een eigen dynamiek. Kinderen groeien en
ontwikkelen zich immers snel. Het gebit verandert, maar het patiëntje als geheel ook. In uw praktijk zult u steeds uw manier van communiceren moeten
aanpassen aan de leeftijd van het kind. Ook zult u steeds afwegingen moeten maken over welke behandeling op een bepaald moment de juiste is. Wat heeft
prioriteit: de gebitsgezondheid, de ontwikkeling van het kind, of de toekomstverwachtingen van het (wissel)gebit? In Kindertandheelkunde deel 1 worden de
theoretische en de praktische aspecten van de kindertandheelkunde besproken. Aan bod komen psychologische en medische aspecten, diagnostiek,
preventie, pijnbestrijding, behandeling van problemen met het melkgebit- en blijvend gebit en ontwikkelingsstoornissen van de harde tandweefsels. In deze
herziening wordt bovendien volop aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in dit vakgebied. Ook de literatuurverwijzingen zijn bijgewerkt, waardoor het
boek helemaal up-to-date is.
Tandheelkundige zorg voor kinderen met handicap M. F. van Grunsven 2012-03-22 De mogelijkheden voor tandheelkundige verzorging van mensen met een
handicap zijn sterk verbeterd door de invoering per 1 januari 1990 van de regeling "bijzondere tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekerden". Door de
regeling kan honorering van de tandarts plaatsvinden op tijdbasis, is uitgebreidere hulp mogelijk dan die waarop niet–gehandicapten aanspraak kunnen
maken en kan een patiënt voor advies en/of behandeling naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde worden verwezen.Om meer bekendheid aan deze
regeling te geven en tandartsen, mondhygiënisten en assistenten te stimuleren patiënten met een handicap daadwerkelijk in hun praktijk te behandelen,
hebben in de afgelopen jaren verschillende informatieve activiteiten plaatsgevonden. Een en ander heeft geleid tot een toenemende vraag naar meer
specifieke kennis over tandheelkundige zorg voor mensen met een handicap. Dit is de reden geweest om enkele bijdragen over dit onderwerp uit de uitgave
Kindertandheelkunde te bundelen in een op zichzelf staande uitgave.
Het tandheelkundig jaar 2016 H.S. Brand 2015-12-07 Het tandheelkundig jaar 2016 biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de
tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur van gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs. Nu met
online KRT-geaccrediteerde kennistoetsen.
Nederlands tandartsenblad 1956
Mondheelkunde voor arts en tandarts Willem Anton Maurits van der Kwast 1987
Gouden handen en een groot hard. Over tandheelkunde en psychologie Luc Martens
The Ehlers-Danlos Syndrome Peter Beighton 1970 Ehlers-Danlos Syndrom.
Pre-Suasion Robert Cialdini 2016-09-06 Examines the art of effective persuasion to argue that its secret lies in a key moment before messages are delivered,
sharing strategies for how to psychologically prepare one's listeners to render them most receptive.
Kennis ontrafeld Erik Weber 2005 Inleidend overzicht van het wetenschapsfilosofische denken van vijftien hedendaagse filosofen.
BUZZ Jonoah Berger 2013-06-05 Waarom wordt over sommige producten meer gepraat dan over andere? Hoe creëer je een oorverdovende buzz? En
waarom gaan sommige YouTube-videos razendsnel de wereld over? Professor Jonah Berger analyseert in BUZZ de sociale hypes en bestudeert hoe
producten, ideeën en gedrag schijnbaar vanuit het niets aanslaan en door iedereen overgenomen worden. Hij onderzoekt hoe individuele beslissingen en
sociale dynamiek (oftewel: sociale invloed) trends en groepsgedrag genereren. Jonah Berger onthult het geheim van bepaalde producten die meer mond-totmondreclame krijgen dan anderen en waarom bepaalde sites of filmpjes online `viral gaan.
De tandarts aan de leiding E. Ranzijn 2015-02-27 De praktijkvorm waarin de tandarts met één enkele assistente werkt verliest terrein. In razend snel tempo
ontstaan er allerlei praktijkvormen met meerdere medewerkers. Door deze veranderingen in organisatievormen en organisatiegrootte in tandartsenpraktijken
nemen nut en noodzaak van gestructureerd leidinggeven toe.Tandartsen worden vaak niet opgeleid om leiding te geven aan hun personeel. Bijna elke

beginnende tandarts moet zelf uitvinden hoe hij het beste met zijn assistente kan omgaan. Vaak loopt het proces van leidinggeven goed, maar soms ook niet
en dan heeft iedere betrokkene, tandarts en assistente, daar last van. Het boek De tandarts aan de leiding gaat in op deze problematiek en biedt tandartsen
handvatten.De tandarts aan de leiding gaat over leidinggeven: de functionele interactie tussen een leidinggevende en een medewerker. In het theoretische
perspectief zijn bestaande theorieën op het gebied van leidinggeven opnieuw geordend en samengevat. Daarnaast wordt ingegaan op het leidinggeven in de
praktijk.Het uitgangspunt voor het boek vormen de trainingen die de auteur heeft gegeven aan tandartsen en de reactie van de deelnemers.De tandarts aan
de leiding is geschreven voor tandartsen en tandheelkundestudenten.
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