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standpunt Ã¢Â€Â˜hypertensie en duikenÃ¢Â€Â™ - duikgeneeskunde - het is bedoeld om rationeel klinisch
handelen te ondersteunen. ... b. bij personen met hypertensie die medicamenteus behandeld worden, moet de
bloeddruk minimaal indicatoren cv-risicomanagement bij patiÃƒÂ«nten met ... - met hypertensie of
hypercholesterolemie (vvr) ... maakt het nhg indicatoren voor het medisch handelen, o.a. voor ... ldl-cholesterol,
542, ldl b of ldl ... regioprotocol hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap - addendum b 
mgso4 iv ... de huisarts zal handelen conform de richtlijn ... hypertensie, stollingsstoornis, nierfunctiestoornis,
ernstige hoofdpijn of andere hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap - prof. dr. b.w. mol, ...
Ã¢Â‰Â¥bij ernstige hypertensie ... gericht op het expliciteren van optimaal medisch handelen en zijn gebaseerd
op de resultaten van stroomschema horner syndroom 1. - erasmus mc: patiÃƒÂ«ntenzorg - handelen naar
bevinden 6. ... (matig) gereguleerde diabetes of chronische hypertensie ... deze kan indien nodig m.b.v.
cocaÃƒÂ¯nedruppels een klinisch redeneren in het universitair lijnonderwijs - lumc - teruggefloten bij onjuist
handelen en wordt bij elke juiste en onjuiste handeling van commentaar voorzien. 4 ... 14 15l 14a 16n fase b, c, d
16n fase c, d 1 hypertensie:definitieen achtergronden - home - springer - 1 hypertensie:definitieen
achtergronden ... b.j.h. van den born et al., handelen bij hypertensie, ... b: diastolische bloeddruk document id
012904 titel bijlage bij de Ã¢Â€Â˜richtlijn ... - eenduidig handelen doelgroep ... Ã¢Â€Â¢ indien er in de
kraamperiode thuis een hypertensie gemeten wordt volgens de praktijkkaart, ... c.b. spaapen status samenvatting
van de productkenmerken 1. naam van het ... - sandoz b.v. page 1/25 ... hypertensie geassocieerd met
congenitale hartziekte ... patiÃƒÂ«nten te adviseren hoe ze moeten handelen in geval van symptomen van ...
opleidingsplan cardiologie leids universitair medisch centrum - de gecombineerde opleiding zoals aangeboden
door het lumc en de b- ... (incl. hypertensie en diabetes ... medisch handelen samenwerken organisatie kennis ...
hypertensie bij allochtonen in nederland - link.springer - hypertensie, in twee studies is ... 9 koycu b, kara t,
camlidag o, aydinli r, verschuren wm, ... handelen bij etnische groeperingen: een onderzoek in 12 amsternatuurlijkverloopen interventie bij hypertensie - henw - n.b. een bloeddruk die "onder controle" ... de zeer vele
aspecten van het symptoom hypertensie onder de ... onderzoek het verdere handelen worden informatief
document over anamnese - gerdierx - snel handelen staat op de voorgrond, ... Ã¢Â€Â¢ heeft u andere ziektes of
handicaps zoals diabetes mellitus of hypertensie? ... Ã¢Â€Â¢ hoe is uw situatie m.b.t. een ... sportmedische
ergometrie bij een smi - n.b. sportspecifieke advisering en trainingsadvies zijn tot op zekere hoogte goed
mogelijk op ... 5. te handelen in geval van ... zoals hypertensie ... 1. naam van het geneesmiddel 2. kwalitatieve
en ... - - behandeling van hypertensie. sandoz b.v. page 2/21 enalaprilmaleaat sandoz tablet 5/10/20 mg, tabletten
rvg 24515-24516-24517 131.1-v8 1.3.1 ... p-waarden en klinische relevantie d - henw - dat het uitmaakt voor
zijn handelen. wanneer een nieuw middel tegen hypertensie significant effectiever is dan het ... fectiever is dan
middel b, ... rv-profiel generieke basis verpleegkunde herhalen na bls ... - poct: hemocue, glucose en h.b. 3
jaar medische apparatuur 3 jaar ... hypertensie/hypotensie ... handelen) centraal veneuze catheter richtlijn
niet-maligne pleuravocht richtlijn niet-maligne ... - peutisch en organisatorisch handelen van zorgprofessionals.
... dr. w.b. barendregt, algemeen chirurg, canisius wilhelmina ziekenhuis nijmegen, voorzitter methodische
voorlichting zes stappen tot gedragsverandering - denk aan de 5 Ã¢Â€Â˜bÃ¢Â€Â™s: - belangrijk: sluit aan
bij voorkennis, interesse, begripsniveau, doelen - bruikbaar: geef concrete informatie; sluit aan richtlijn
forensische geneeskunde - behandeling ... - te denken of te handelen. ... kunnen (net zoals bij lsd)
pupilverwijding, tachycardie, hypertensie, tachypneu, hyperthermie, overmatig mathilde nijkeuter internist
vasculair geneeskundige umcu - bisolated systolic hypertension is graded 1, 2, ... handelen en gewenste rr-daling
4) ... maligne hypertensie uren, map 20-25 % labetolol bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er - u heeft een
verhoogde bloeddruk (hypertensie). ... handelen verstoord is ... sandoz b.v. page 3/7 beroepsnorm cervicale
manipulatie door chiropractoren: zo ... - veilig handelen en risicoÃ¢Â€Â™s zoveel ... o hypertensie o ... (gdc),
anderson-peacock e, blouin js, bryans r, danis n, furlan a, marcoux h, potter b, ruegg ... bijlage a: model van
aanvraagformulier: i - identificatie ... - verklaar dat de hieronder vermelde patiÃƒÂ«nt lijdt aan arteriÃƒÂ«le
pulmonale hypertensie ... handelen over de evolutie en de uitkomst van ... het k.b. van 21 ... preventie en
behandeling metaboolsyndroom - Ã¢Â€Â¢ medicamenteuze behandeling van hypertensie, ... adequaat handelen
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van de verpleegkundige bij ... (** knop to b.looyen@parnassia/ groepen @parnassia)) casus traumachirurgie en
psychiatrie - spoedzorgnet - Ã¢Â€Â¢ b: afwezig ademgeruis l wv thoraxdrain, af: 15 ... Ã‚Â¬ hypertensie Ã‚Â¬
2010: occipitaal infarct Ã‚Â¬ 2011: ... Ã¢Â€Â¢ professionals zijn voor hun handelen bij opleidingsplan voor
schakeljaar van de opleiding ... - naast medisch technisch handelen is er aandacht ... b. acute seh training : c ...
vulva hematoom, hypertensie, pre-eclampsie en hellp. hyponatriÃƒÂ«mie bij gebruik van thiazidediuretica:
let op ... - patiÃƒÂ«nt b, een 88-jarige vrouw ... kend wegens hypertensie, atriumfibrilleren en diabetes mellitus
type 2. ... handelen decompensatio cordis wordt aanbevolen om het klinisch verband tussen klachten en
uiteindelijke ... - klacht a een ziekte b heeft.6 uiteraard is dat voor elke diag- ... hypertensie bij diabetes mellitus,
... het klinisch handelen van de huisarts symposium nefrologie - spaogs - - medisch handelen 80 % ... drs. b.
ramlal, ... 10.30 - 11.00 hypertensie behandeling bij chronische nierinsufficiÃƒÂ«ntie opleidingsplan
longziekten en tuberculose deel ii versie: 2016 - drs. b.a.m.h. van veggel, ... medisch handelen algemene
eindtermen ... pulmonale hypertensie, de pulmonale vasculitiden, ... pdf hosted at the radboud repository of the
radboud ... - dagelijks praktisch handelen van de huisartsen. ... b. de voorkeur voor een vijf- of tiental ... daire
hypertensie hoog is ... diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en ... - d i a g n o s t i e k e n b
e h a n d e l i n g v a n o b e s i ... hypertensie, cardiovasculaire ... de aanbevelingen zijn gericht op het expliciteren
van optimaal ... overschakelen op glp1 analogen bij diabetespatiÃƒÂ«nten met ... - Ã¢Â€Â¢ hoe te handelen
... diffuse glomerulosclerosis, tgv. hypertensie ... n.b. groter gewichtsverlies bij hogere bmi als uitgangswaarde
nvk-leidraad voor de medische begeleiding van kinderen en ... - niveau b advies 10 ... hypertensie. diagnostiek
bij ... richtlijnen zijn bedoeld om richting te geven aan medisch handelen en bevatten zo veel mogelijk
ischemische hartziekten - nvab - .1 er zijn lichamelijke klachten of er is sprake van hypertensie? . ... b perk 004.
2 de belangrijkste ... bedrijfsgeneeskundig handelen hoort niet te worden bepaald ... studies on the diagnosis of
endometrial cancer in women ... - de gynaecoloog kan handelen indien deze klacht aan de orde is. ... als het
nederlandse kopac-b ... de aan- of afwezigheid van hypertensie had geen invloed op de ... 3. cocaÃƒÂ¯ne,
richtlijn verslaving stimulantia en de zorg ... - vooral noradrenaline-effect hypertensie ... acuut handelen bij
intoxicatie met stimulantia 9 10 11 ... b tachypnoe geef 15 liter o2 op een non-rebreathing masker bijlage a:
model van aanvraagformulier: i  identificatie ... - verklaar dat de hierboven vermelde patiÃƒÂ«nt lijdt
aan primaire arteriÃƒÂ«le pulmonale hypertensie ... die handelen over de ... het k.b. van 21 december 2001, ...
bijlage brief vragenlijst m.b.t. cardiale medicatie en ... - mevr. l. was sinds haar middelbare leeftijd bekend met
hypertensie en ... een veel te zware combinatie volgens de internist in het b ... handelen en de familie ...
nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde - nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde richtlijn
urineweginfectie (uwi) bij kinderen een korte samenvatting voor alle gebruikers achtergrondinformatie bijlage ii
operationele competenties per thema en module 1 ... - medisch handelen communicatie ... b. kan de trachea bij
... (hypertensie, hypotensie, hypoxie, hypercapnie, ritmestoornissen, anurie, acidose, ... fluvoxaminemaleaat
aurobindo 50 en 100 mg, tabletten rvg ... - fluvoxaminemaleaat aurobindo 50 en 100 mg, tabletten rvg 21331 en
21332 module 1 administrative information and prescribing information 1.3.1 bijsluiter rev. 1504 ... kg 12-905 en
12-928 sanofi - teva abc irbesartan + hctz -def - teva pharma b.v., gevestigd te utrecht, ... cardiovasculaire
aandoeningen zoals hypertensie, hartzwakte, ... handelen, in het bijzonder ... comfort op de intensive care voor
volwassen patiÃƒÂ«nten - ruimte om op basis van uitgevoerde scores en eigen professioneel inzicht te handelen
met behulp ... b e ha nde l de pijn n e e 2 . is de r a s s
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