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Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten
sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest
populaire handboeken voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen
en functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en
aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer dan eender
welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal
aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve onlineactiviteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk
studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen
in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen,
complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en
ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om
verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke
illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en
bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof Leerdoelen voor
paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels
en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden
als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties,
inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende
tekst met focus op de meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen
over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de
kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de
veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is
toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web
gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's
evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een
vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.
Ross en Wilson Anatomie en Fysiologie in Gezondheid en Ziekte-Elsevier
Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met haar
medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.

Ervaringen van een psychiatrische patiënte in een inrichting.
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