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OMSCHRIJVING

In een gezondheidszorg waarin de behoeften en het welzijn van de patiënten centraal staan, zijn de
medische behandeling en de verpleegkundige zorg een gemeenschappelijke onderneming, waarin artsen en
verpleegkundigen elkaar nodig hebben.Patiënten die behandeling of zorg weigeren, het reanimatiebeleid,
vragen over palliatieve zorg, over pijnbestrijding of palliatieve sedatie, patiënten die om euthanasie
vragen, beslissingen over het al dan niet voortzetten van zeer belastende behandelingen, vragen over
organisatorische kwesties: het zijn allemaal vragen waar beide disciplines mee te maken hebben en die
vaak ook om een gemeenschappelijk gedragen antwoord vragen.Voor de uitoefening van hun
(onderscheiden) verantwoordelijkheden zijn artsen en verpleegkundigen op elkaar aangewezen, omdat de
beslissing van de één consequenties kan hebben voor de ander. Het ligt dus voor de hand dat zij over de
vragen die rijzen met elkaar overleggen. Voor dat overleg is het noodzakelijk dat ze de beschikking hebben
over een gemeenschappelijk ethisch en terminologisch kader. Op die gemeenschappelijke taal is dit boek
gericht.In dit boek wordt een selectie van vragen en problemen besproken, waar samenwerkende artsen en
verpleegkundigen in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Naast materiaal en hulpmiddelen voor
het multidisciplinaire overleg over dit soort dilemma's, is in dit boek ook een groot aantal
praktijkvoorbeelden opgenomen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan vragen die voortkomen uit de
grote sociale en culturele diversiteit van betrokken hulpverleners, patiënten en hun familieleden.
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Om het winkelen via libris.nl zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van functionele,
analytische en tracking cookies. Door verder te gaan op libris.nl ...

Op Zoek Naar Evenwicht, praktijk voor orthomoleculaire therapie, Koekange, Drenthe, Netherlands. 119
likes. Praktijk voor Orthomoleculaire therapie

Koop Op Zoek Naar Evenwicht Over Morele Vragen Voor Artsen En Verpleegkundigen van Kooijman,
A., Vleugels, P.M.J. met ISBN 9789057400681. Gratis verzending, Slim ...



3

OP ZOEK NAAR EVENWICHT

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/35008

	Op zoek naar evenwicht PDF
	A. Kooijman
	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
	OP ZOEK NAAR EVENWICHT



