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Compendium dieetproducten en voedingssupplementen 2013.
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.
Oefenprogramma’s voor schouderaandoeningen
Deel 1: onderste extremiteit
Weerbericht - Mensbericht
Wegen naar macht
Fysiotherapie bij peesaandoeningen

With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Geschiedenis van de middeleeuwse theorieën over het geheugen en de herinnering.
Consulaire verslagen en berichten
Lege kerken, volle stadions
Notulen van het verhandelde bij de Staten van Overijssel gedurende de zittingen van het jaar ...
Global Perspectives on Women in Combat Sports
Toeval is logisch
Een duurzaam herstel van aandoeningen vereist een zorgvuldige training en opbouw van de belastbaarheid, maar ook het onderhouden ervan is essentieel. In het basisboek Training van spierkracht en spierfunctie, deel 1 uit de reeks Paramedisch trainingsbegeleiding, staat training van spierkracht als therapie centraal.
Het boek gaat in op de wetenschappelijke (fysiologische) achtergrond van krachttraining en beschrijft de begeleidingsaspecten bij krachttraining. Ook apparatuur, materiaalgebruik en het opzetten van trainingsprogramma's komen aan de orde. Het boek biedt op een verantwoorde manier handvatten om krachttraining in de
praktijk te realiseren. Het is een compleet en rijk geïllustreerd naslagwerk over krachttraining als therapie voor het Nederlandse taalgebied.
Het Compendium dieetproducten en voedingssupplementen is een praktische handleiding in de dagelijkse praktijk voor voedings- en dieetadviezen. Het Compendium wordt elk jaar geheel bijgewerkt aan de hand van door de industrie verstrekte gegevens.Het naslagwerk beschrijft de voedingswaarde en de samenstelling van
industrieel bereide dieetpreparaten en voedingsmiddelen: eiwit, vet, koolhydraten, voedingsvezel, mineralen en vitamines. Ook de zogenoemde E-nummers (additieven, hulpstoffen) worden vermeld.De producten zijn ingedeeld in zeven groepen: • Voedingsmiddelen vrij van of arm aan bestanddelen• Producten verrijkt met
bepaalde bestanddelen• Drink- en sondevoeding en voeding bij kauw- en slikstoornissen• Voedingssupplementen• Voeding voor zuigelingen en kinderen• Sportvoedingsproducten• Vegetarische producten
Capita sportrecht
Notulen en handelingen van het verhandelde in de buitengewone vergaderingen der Staten van Groningen ...
Training van het cardiorespiratoir uithoudingsvermogen
Wet & Duiding Sport

In Capita sportrecht behandelen experts uit de wetenschap en praktijk belangrijke onderdelen van het Nederlandse en internationale sportrecht. Ondanks de vele ontwikkelingen in het vakgebied is er het afgelopen decennium geen overzichtswerk meer verschenen. Dit boek vult die lacune op. Het is
bedoeld voor de (aankomend) jurist die in de praktijk met sport te maken krijgt. Het boek vangt aan met een beschrijving van de internationale piramidale organisatiestructuur van de sport, vormgegeven door het verenigingsrecht. Hieruit vloeien onderdelen voort als het sportspecifieke
tuchtrecht, private arbitrage en anti-dopingregulering. Het voetbal komt nadrukkelijk aan de orde door bespreking van de regulering van voetbaltransfers en intermediairs. Het vakgebied kenmerkt zich tevens door de toepassing van verschillende rechtsgebieden in en om de sport. Zodoende komen
aan bod: het arbeidsrecht, het Europees recht, de regels omtrent staatssteun, het intellectueel eigendomsrecht en de fiscale behandeling van de sporter. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen private en publieke belangen bij handhaving van de openbare orde en veiligheid
rond sport. Ten slotte wordt stilgestaan bij een nieuwe ‘tak van sport’ door beschrijving van de mogelijke regulering van esports.
Dit boek behandelt de meest voorkomende orthopedische aandoeningen van de schouder. Van iedere aandoening wordt een korte karakteristieke casus beschreven waarbij duidelijk gemaakt wordt hoe de aandoening kan worden herkend. Een goed klinisch onderzoek vormt hierbij de basis. De eerste
hoofdstukken tonen overzichtelijk de uitvoering van het functieonderzoek en de toegevoegde testen die nodig zijn om een betrouwbare diagnose te kunnen stellen bij patiënten met schouderklachten. Bij iedere aandoening wordt een concreet en praktisch oefenprogramma beschreven en geïllustreerd.
Compendium dieetproducten en voedingsmiddelen 2009
2de, herziene uitgave 2021
5., geheel nieuwe uitg#, bewerkt naar Van Dale's Nieuw groot woordenboek der Nederlandse taal
Elseviers magazine
Overzicht voor artsen apothekers en dietisten

De Nederlandse gezondheidszorg biedt een overzicht van ontwikkelingen en instellingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Sinds 1983 zijn er meerdere succesvolle en veelgelezen edities van dit boek uitgebracht. In deze achtste, herziene druk geven de auteurs opnieuw een geactualiseerd en helder beeld van de
zeer complexe organisatie van de gezondheidszorg.De Nederlandse gezondheidszorg is het standaardwerk voor studenten, praktijkwerkers, innovatoren, journalisten, beleidsmakers en managers in de gezondheidszorg. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat over de zorgvraag (overzichten van gezondheid en
ziekte in Nederland, zelfzorg, mantelzorg, patiëntenorganisaties). Deel 2 behandelt het zorgaanbod (de diverse zorgvoorzieningen en zorginstellingen). De overheid komt in deel 3 aan bod (bestuur en beleid, verzekeringsstelsel, marktwerking). De overzichtelijke indeling en de uitgebreide registers maken dit boek
prettig leesbaar.
This volume offers a wide-reaching overview of current academic research on women's participation in combat sports within a range of different national and trans-national contexts, detailing many of the struggles and opportunities experienced by women at various levels of engagement within sports such as boxing,
wrestling, and mixed martial arts.
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Het Nieuwe Testamente of alle de Boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heer Jezus Christus ... ingerigt overeenkomstig de thans gebruikelijke taal en spelling
Een cognitief gedragsmatige aanpak van chronische pijn
Maandstatistiek van bevolking en volksgezondheid
De Nederlandse gezondheidszorg
Handige en overzichtelijke bundeling van her en der verspreide regelgeving Sport is alomtegenwoordig in de maatschappij en gaat gepaard met een steeds stijgend aantal belanghebbenden en een groeiende complexiteit. Deze expansie gaat gepaard met een toenemende regulering en internationalisering. Originele multidisciplinaire aanpak
Wet & Duiding Sport geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de wettelijke bepalingen in de diverse rechtsdomeinen waarmee men in het kader van de sport rekening dient te houden (sociaal en fiscaal recht, strafrecht, aansprakelijkheid,...). De meest relevante regels werden thematisch gerangschikt én geduid door auteurs die allen
specialisten in hun vakgebied zijn. De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 15 februari 2013. Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor toepassing in de praktijk: De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze, commentaren, die de wetgeving verduidelijkt aan de
hand van rechtspraak en rechtsleer. Deze annotaties vormen bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis voor verder onderzoek. Onmisbaar werkinstrument voor rechtspraktizijnen, bestuurders in clubs en bonden, sportlui en hun adviseurs Dit werk maakt u niet enkel wegwijs in het kluwen van rechtsregels die van toepassing
zijn op de sport, maar het kadert de regels ook in een ruimere context en biedt een antwoord op uw vragen. De bijdragen zijn geschreven in een heldere taal, waardoor het werk ook voor niet-juristen bijzonder toegankelijk wordt.
Paramedici hebben binnen de (sport)gezondheidszorg een belangrijke (begeleidende) functie bij het onderhouden en/of opbouwen van gezondheidsgerelateerde en algemene fitheid. Paramedische trainingsbegeleiding deel 2 wil de paramedicus inzicht en handvatten geven om deze trainingsbegeleiding zo goed mogelijk te kunnen
uitvoeren.Paramedische trainingsbegeleiding deel 2 geeft u een goed inzicht in de metabole en cardiorespiratoire veranderingen door training en behandelt het testen en meten van het cardiorespiratoire uithoudingsvermogen. Tevens komen de algemene principes voor het trainingen van het cardiorespiratoire uithoudingsvermogen en de
betekenis hiervan voor de paramedische praktijk aan de orde.Paramedische begeleiding deel 2: training van het cardiorespiratoir uithoudingsvermogen voorziet in de behoefte en kennis bij paramedici over inspanningsfysiologie en trainingsleer. Tevens levert het boek op eigentijdse en verantwoorde wijze een bijdrage aan de
beroepsuitoefening van de paramedicus
sport en de sociale functies van religie
Compendium dieetproducten en voedingssupplementen
De Kampioen
Vechtsporten met een +. Extra kansen voor kwetsbare jongeren
Graded Exposure
Vergrijzing van de bevolking leidt tot een sterke toename van artrosepatiënten. Dit vraagt om steeds betere behandelmethoden, zowel conservatief als operatief. Dit boek bespreekt de meest actuele inzichten voor wat betreft de oorzaken, behandeling en preventie van artrose. Aangezien
artrose en artritis twee aandoeningen zijn die elkaar sterk beïnvloeden en bovendien vaak samen voorkomen, komen beide vormen van pathologie uitgebreid aan bod. Zoals gebruikelijk in de boekenreeks van Orthopedische Casuïstiek gebeurt dit aan de hand van patiëntencasuïstiek uit de
dagelijkse praktijk. De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en foto's.
Training van het cardiorespiratoir uithoudingsvermogenSpringer
Women Warriors around the World
Biografisch woordenboek van Nederland
Jaarverslag - Arbeidsinspectie
Boekblad
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Het gezin was vroeger de hoeksteen van onze samenleving, religie het sociale cement. Maar wat is het smeermiddel van onze samenleving vandaag de dag, nu het aantal gelovigen steeds verder daalt? Sport, betoogt socioloog Ruud Stokvis. In dit boek legt hij uit dat andere
instituties de sociale functie van religie in de samenleving hebben overgenomen. Een van die belangrijkste moderne bindmiddelen is sport, aldus Stokvis. Sport draagt bij aan morele vorming en sociale binding, én biedt een mens zingeving. Niet alleen sportende jeugd, maar
ook sportfans worden beïnvloed door de sociale werking die van de sportwereld uitgaat. Daardoor krijgt sport ook een steeds belangrijker rol in de maatschappij. In het eerste deel van Lege kerken, volle stadions laat Stokvis zien dat religie en sport meer met elkaar
gemeen hebben dan je denkt en zelfs met elkaar vervlochten kunnen zijn. In het tweede deel toetst hij zijn theorie aan de Nederlandse cultuur, waarin de betekenis van religie al een tijd afneemt en de rol van sport juist groeit. In het derde en laatste deel laat de auteur
zien hoe sport steeds meer de rol van zingever en sociaal bindmiddel overneemt. - Ruud Stokvis werkte van 1970 tot 2008 als sociologie docent en onderzoeker bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde vooral over ondernemingen en over
sport.
Pieter Winsemius is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar aan Tilburg University. Voorheen was hij tweemaal minister van VROM. Hij schreef eerder onder andere Waar halen ze het vandaan? (met Miranda Hoogendoorn), Grote Mensen gaan niet
dood en Zestien miljoen Nederlanders. De opbrengst van Toeval is logisch is bestemd voor de Johan Cruyff Foundation.
Handboek traumatisch hersenletsel
Training van spierkracht enspierfunctie 1
Ruimzicht
politieke participatie en toegang van het maatschappelijk middenveld op lokaal niveau
Handwoordenboek der Nederlandse taal
Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook vechtsporten worden door overheden, sporten jeugdwerkorganisaties doelbewust ingezet om sociale meerwaarde
bij kansengroepen te creëren. De brede waaier van oosterse en westerse vechtsporten spreekt immers een bepaald publiek aan - ook onderaan de sociale ladder -, verhoogt het respect voor de tegenstander, de weerbaarheid en zelfcontrole en zorgt daardoor voor het kanaliseren van gevoelens van
agressie.00.
Dit boek beschrijf de meest voorkomende peesaandoeningen van de onderste extremiteit. Van iedere aandoening wordt een voorbeeldcasus beschreven met daarbij de symptomen en belangrijkste bevindingen van het functieonderzoek. Zo wordt duidelijk hoe de aandoening is te herkennen. Als de
beschreven aandoening kan worden behandeld met een oefenprogramma dan wordt deze in een apart hoofdstuk beschreven en geïllustreerd. (Sport)fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, oefentherapeuten en (sport)artsen kunnen het boek ‘Peesaandoeningen’ gebruiken om hun kennis op te frissen. Door de
overzichtelijke opbouw is het boek bovendien geschikt als leerboek voor opleidingsdoeleinden. Dit is uitgave 30 van de serie ‘Orthopedische Casuïstiek’. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuw deel in deze serie. De serie is ook online beschikbaar op abonnementsbasis. Deze uitgave in de
serie ‘Orthopedische Casuïstiek’ is geschreven onder redactie van Koos van Nugteren (fysiotherapeut) en Patty Joldersma (sportfysiotherapeut en fitnesstrainer).
Ethiek in beweging
Twee tractaten van het beroep des H. Diensts, beschrijvende de ampten en waerdigheden van dat beroep
De vertroosting van Memoria
Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag
Onderzoek en behandeling van artrose en artritis
Dit boek geeft therapeuten en artsen inzicht in een cognitieve gedragsmatige behandelstrategie bij langdurige pijnklachten aan het bewegingsapparaat waarbij de angst voor het bewegen verhoogd is. De behandeling wordt niet alleen door fysio- en oefentherapeuten uitgevoerd, maar ook door
ergotherapeuten. Graded Exposure gaat dieper in op de diverse patiëntengroepen en aandoeningen, zoals chronische lage rugklachten, complex regionaal pijn syndroom en whiplash. Door middel van praktijkcasussen geven de auteurs duidelijk weer op welke wijze een behandeling door systematische
blootstelling aan bewegen kan bijdragen aan angsteducatie en beter functioneren. De organisatorische aspecten van graded exposure komen in het boek ook aan bod. Hierbij komen onder meer groepsbehandelingen, individuele behandelingen en eerstelijnsbehandelingen aan bod. Graded Exposure is een
onmisbaar boek voor alle zorgprofessionals die werken met (chronische) pijnpatiënten zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en (revalidatie)artsen.
Ethiek in beweging belicht het menselijk bewegen vanuit meerdere invalshoeken. Het is primair geschreven voor studenten van lerarenopleidingen, sport- managements- en gezondheidsopleidingen aan de alo's en sporthogescholen, de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs van de PABO en voor
professionele trainers en coaches in opleiding.De opleiding sluit aan bij competentiegericht leren en opleiden. Ieder hoofdstuk is voorzien van een casus één of meer stellingen en diverse vragen zodat studenten zowel zelfstandig als in groepen aan de slag kunnen.
Trainingsleer en inspanningsfysiologie voor de paramedicus
geheugen en mnemotechniek in de Nederlandenvan de late Middeleeuwen
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