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OMSCHRIJVING

Beterweters 1e druk is een boek van Fredrike Bannink uitgegeven bij Uitgeverij Boom. ISBN
9789089539199 Elke behandelaar in de gezondheidszorg kent ze wel. Beterweters: pati nten dieja-
maarzeggen, veeleisend zijn of adviezen niet opvolgen. Fredrike Bannink en Renden Haan stellen
datlastigepati nten niet bestaan. Lastige interacties wel, en daar kun je iets aan doen.De behandelaar speelt
de hoofdrol in dit optimistische en praktische boek. Door de focus te richten op het aandeel van de
behandelaar in mislukte en in geslaagde behandelingen, wordt de lezer een spiegel voorgehouden. Want
ook behandelaars kunnen beterweters zijn. Verhalen en tips van pati nten, oplossingsgerichte oefeningen
en casussen bieden de tools om de interactie te verbeteren.Specifieke aandacht is er voor interacties bij
onvrijwillige pati nten, dwang en drang, voortslepende behandelingen, onverklaarde lichamelijke klachten,
crisissituaties en su cidaal gedrag. Ook beantwoorden de auteurs veelgestelde vragen uit de
praktijk.Lastige interacties: je krijgt er weer zin in na het lezen van dit boek.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Sporten in belangrijk voor de gezondheid. De overheid wil jong en oud het liefst zoveel mogelijk in
beweging krijgen. Soms blijkt dat een fit lijf niet ...

Beterweters (paperback). Beterweters 1e druk is een boek van Fredrike Bannink uitgegeven bij Uitgeverij
Boom. ISBN 9789089539199 Elke behandelaar in de ...

Elke behandelaar in de gezondheidszorg kent ze wel. Beterweters: patiënten die 'ja-maar' zeggen,
veeleisend zijn of adviezen niet opvolgen. Fredrike...
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BETERWETERS

Lees verder...
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