Bits & Boeken is een rubriek over websites en boeken. Ook een interessante site
of uitgave tegengekomen? Mail naar alexia.hageman@reedbusiness.nl.

bits & boeken

nursing

tekst: Alexia Hageman

Voorlichting
Weten dat bepaald gedrag ongezond voor je is,
is iets heel anders dan daadwerkelijk je gedrag
veranderen. Dat is gelijk de grootste uitdaging
waar gezondheidsvoorlichters voor staan. Dit
boek geeft een overzicht van de theorie en
praktijk van interventies om gezond gedrag te
bevorderen.
➔ Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering.
Een planmatige aanpak
Vijfde, geheel herziene druk
➔ Johannes Brug, Patricia van Assema, Lilian Lechner
Koninklijke Van Gorcum B.V.
ISBN 978 90 232 4336 6
€ 44,50
➔ Te verkrijgen in de boekhandel en via www.vangorcum.nl

Longen
Een boek waar je fijn je tanden in kan
zetten, en dan vooral longverpleegkundigen. Het geeft een overzicht van de
meest voorkomende longziekten en
er is veel aandacht voor de fysiologie.
Voor de verpleegkundige interventies
moet je het niet gaan lezen, beschouw
het maar als een volledig naslagwerk.
➔ Handboek Longziekten, inclusief CD-rom
➔ W. De Backer, P. Germonpré, J. Verbraecken
Uitgeverij Acco, Leuven (B)
ISBN 978 03 346 501 7
€ 34,00
➔ Te verkrijgen in de boekhandel en via www.acco.be

Site van de maand

www.iedereeneenepd.nl
Uiterlijk 2009 moet het elektronische patiëntendossier (EPD)
zijn ingevoerd. Dat staat in het regeerakkoord van het kabinet
Balkenende IV. Geen verpleegkundige die er dan meer onderuit
komt. Op deze website staan veelgestelde vragen en
antwoorden over het EPD. Het
is een interactieve website waarin je wordt
uitgenodigd ook jouw
kennis hierover te
delen. De belangrijkste
informatiebronnen die zijn
gebruikt voor het samenstellen van deze website
zijn NICTIZ en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Het is een overzichtelijke site waarmee de problematiek ineens een stuk
concreter wordt.

Boek van de maand
Verliesverwerking
Vanuit zijn ervaringen als pastor en
stervensbegeleider neemt Jos Brink
mensen die midden in een rouwproces
zitten, bij de hand. Het boek oordeelt
niet, maar probeert te helpen het verdriet een plek te geven. En dat proces is
volgens Jos Brink voor iedereen anders.
Het heeft bovenal te maken met liefde,
en rouw is dan de hoge prijs die je daarvoor betaalt. Het boek is ingedeeld in
overzichtelijke hoofdstukken en beschrijft bijvoorbeeld wat rouwen precies
is, maar gaat ook in op ontkenning, de machteloosheid, acceptatie en
terugval. Het is vol respect geschreven, open en oprecht waardoor je aan
het eind denkt: ‘rouw, het hoort eigenlijk gewoon bij het leven’. Met mooie
kunstzinnige zwart-witfoto’s en gedichten van ondermeer Vasalis.
➔ Rouw op je dak. Verder leven na de dood van een dierbare
➔ Jos Brink
Terra Lannoo BV, Arnhem
ISBN 978 90 209 6986 3
€ 9,95
➔ Te verkrijgen in de boekhandel en via www.terralannoo.nl

Expertise
De advanced nurse practitioner (ook wel expertverpleegkundige genoemd) is bezig met een
opmars in de ziekenhuizen. Maar wat de functie
precies inhoudt is voor velen nog onbekend terrein, misschien ook wel voor deze verpleegkundige zelf. Dit boek is een leidraad om de nieuwe
functie wat ‘meer body’ te geven.
➔ De expertverpleegkundige. Basisprincipes voor advanced nursing practice
➔ Michel Jansen, Marlou de Kuiper, Roelof Ettema, Roland van
de Sande
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten
ISBN 978 031 346 67 7
€ 25,00
➔ Te verkrijgen in de boekhandel of via www.bsl.nl

Merel, Merel
Als Merel te horen krijgt dat ze non-Hodgkin
heeft, besluit ze haar belevenissen en gevoelens
op te schrijven in een weblog. Daarvan is dit
boekje gemaakt. Het is geschreven als dagboek en net zo intiem. Een bijzonder boek van
een bijzonder mens.
➔ Meer
➔ Merel van den Berg
Stichting MEER, Noordwijk
ISBN 978 90 9021320 0
€ 19,50 De opbrengst gaat naar het VUmc afdeling hematologie, de
Dr.LeShan Stichting en www.kanker-actueel.nl
➔ Te verkrijgen via www.merelvandenberg.nl.
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