
Trefwoorden: Gezondheidspsychologie download gratis pdf, Gezondheidspsychologieboek pdf gratis, Gezondheidspsychologie lees online,
Gezondheidspsychologie torrent, Gezondheidspsychologie epub gratis in het Nederlands, Gezondheidspsychologie mobi compleet

Gezondheidspsychologie PDF

Paul Bennett

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Paul Bennett 
ISBN-10: 9789043017473

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3743 KB

http://pdfmonster.space/nl/40022


1

OMSCHRIJVING

Gezondheidspsychologie is een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het boek gaat in op allerlei
onderwerpen die met gezondheid en ziekte te maken hebben, zoals gezond gedrag, stress, preventie, ziek
worden, ziektebeleving en de impact van ziekte op de omgeving. Het begrijpen van het gedrag rond
gezondheid en ziekte staat daarbij centraal. Naast een brede theoretische basis zijn er onderzoekskaders
opgenomen waarmee je je extra in de stof kunt verdiepen. Met behulp van de discussievragen, de
margebegrippen, de samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk en de begrippenlijst achter in het boek
maak je je de materie snel eigen.Gezondheidspsychologie is geschreven voor studenten toegepaste
psychologie, verpleegkunde, fysiotherapie en social work binnen het hoger onderwijs. Op de website
www.pearsoneducation.nl/morrison vind je meerkeuzevragen met feedback.Val Morrison is een senior
docent gezondheidspsychologie aan de Swansea University in Wales, Groot-Brittannië. Paul Bennett is er
professor klinische gezondheidspsychologie en hoofd van Swansea NHS Trust Psychology Services. Het
boek is voor de Nederlandse markt bewerkt door Peer van der Helm, psycholoog en werkzaam aan
Hogeschool Leiden, en Leo Juffermans, klinisch psycholoog.
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In deze eenjarige masteropleiding leer je psychologische kennis in te zetten in het ontwerpen van
interventies voor actuele praktijkproblemen, waar mogelijk met ...

Gezondheidspsychologie richt zich op de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan
actuele gezondheidsvraagstukken.

Soorten psychologen. Psycholoog Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de
wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (gedachten ...
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