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EEN UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN 41e jaargang, nummer
2, 2014 Innovatiebijeenkomst 20 mei 2014 Beste lezers, Voor u ligt de tweede editie van Tromnibus in 2014
en deze is bijzonder. Eind 2013 kondigden wij u de komst van Willem Lijfering als nieuwe we-tenschappelijk
eindredacteur en opvolger van Karly HamulyÃ¡k aan.
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de positie van de NLV in het zorg-veld. We hebben een rol gespeeld bij de vergoedingen van de hepati-tis
C-medicijnen, zijn vaak ge-vraagd een ondersteunende brief te sturen voor nieuw wetenschap-pelijk
onderzoek en soms ook gevraagd als deelnemende partij Ã©n kregen uitnodigingen om een gastspreker-rol
te vervullen.
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het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij was als internist-hematoloog verbonden aan de afdeling
inwendige geneeskunde, en was tevens hoofd van het hematologisch laboratorium. HamulyÃ¡k was opleider
voor het aandachtsgebied hema-tologie en voor het onderdeel hematologie van de NVKC opleiding tot
klinisch chemi-cus.
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met de afgevaardigden van de koorkringen is in gezamenlijk overleg vastgesteld op maandag 25 oktober a.s.
Misschien is het zinvol voor de koorkringen, die al vaker ver-stek moesten laten gaan, deze datum nu al vast
te leggen in hun agenda. Een gezamen-lijke aanpak van de gesignaleerde proble-men heeft naar onze
mening een betere kans van slagen.
uitgave van de afdeling bisdom Roermond van de Nederlandse
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse
Hartstichting augustus 2006. cijfers en feiten Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse
bevolking Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 26 Prevalenties en trends in leefstijl- en
risicofactoren in . Nadere ...
Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiÃ«nten met
Het Tijdschrift voor Verloskundigen wordt uitgegeven door de Koninklijke Neder landse Organisatie van
Verloskundigen (KNOV), opgericht op 22 september De vereniging is tot stand gekomen uit een fusie van de
Bond van Nederlandse vroed vrouwen (opgericht 8 juni 1926) en de Nederlandse R.K. Vereniging van Vroed
vrouwen (opgericht 8 juli 1921).
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waardering van de patiÃ«ntveiligheid is ook verbeterd ten opzichte van de periode voorafgaand aan het VMS
Veiligheidsprogramma. Daarnaast lijkt ook het meldingsgedrag van respondenten veranderd te zijn;
significant meer respondenten melden incidenten. Tenslotte heeft een significante stijging op de cultuurladder
plaatsgevonden.
Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens
Deze tweede Nederlandse druk is de ultieme traumatekst voor elke preklinische hulpverlener, gereviseerd en
uitgebreid zodat alle aspecten van prehospitaal trauma worden behandeld. Met nieuwe hoofdstukken over
brandwonden, outdoortrauma, tactische overwegingen, massavernietigingswapens, triage en
rampenbestrijding.
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Naar een landelijke, uniforme verpleegkundige ...
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