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Voor u ligt de brochure Gezondheidszorg van Pearson Benelux en ExpertCollege. In deze brochure vindt u informatie over 
de nieuwe, herziene en bestaande uitgaven van Pearson Benelux en de e-learningmodulen van ExpertCollege. De leermid-
delen zijn samengebracht op het online platform Datzaljeleren.nl, maar zijn ook apart van elkaar beschikbaar. 
 
Voor uitgebreidere informatie over onze boeken verwijzen wij u naar onze website www.pearson.com/nl. Hier vindt u de 
gegevens van al onze uitgaven, inclusief de actuele prijzen en verschijningsdata van nieuwe en herziene uitgaven. 

Onze leermiddelen zijn opgebouwd uit zowel Nederlandstalige bewerkingen van internationale onderwijsbestsellers als 
boeken van lokale auteurs. Onze titels komen altijd tot stand in samenwerking met docenten en sluiten zodoende optimaal 
aan op de eisen van het onderwijs. Vrijwel alle titels worden ondersteund met een handige digitale leeromgeving.

Heeft u interesse in een of meerdere uitgaven? 
Vraag dan een gratis docentexemplaar aan via www.pearson.com/nl.

Wilt u advies over het beschikbare studiemateriaal voor uw cursus?
Neem dan contact met ons op via docent@pearson.com of bel +31(0)20 575 5800. 
 
Heeft u vragen m.b.t. de e-learningmodulen?
Dan kunt u altijd contact opnemen via info@datzaljeleren.nl of +31(0)20 545 3380.
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Maatwerk

Zou het geen uitkomst zijn als u uw lesmateriaal op maat kunt laten maken? Een boek of e-learning dat pre-
cies aansluit op uw cursus, met alleen informatie die ú relevant acht? Elke opleiding is tenslotte uniek en 
verdient lesmateriaal dat perfect daarop aansluit. Pearson en ExpertCollege maken dit voor u mogelijk met 
Custom Publishing.

Bij maatwerkuitgaven kunt u denken aan het weglaten van hoofdstukken, het bij elkaar voegen van hoofdstuk-
ken uit verschillende boeken of het toevoegen van e-learning. U kunt zelfs uw eigen materiaal toevoegen! 

U kunt hier vrijblijvend meer informatie over aanvragen via docent@pearson.com.

Datzaljeleren.nl is hét platform voor alle studenten Gezondheidszorg in het mbo en hbo. Hierin wordt de 
adaptieve e-learning van ExpertCollege gecombineerd met de heldere studieboeken van Pearson Benelux. 

De e-learning wordt gemaakt met hulp uit de beroepspraktijk. Hierdoor sluit alle stof goed aan op het werk-
veld waarin de student later terecht zal komen. Bijgestaan door de beste grafische en software 
designers maakt ExpertCollege e-learning met een unieke leerervaring. Het leersysteem, de animaties, de 
video’s, het gebruiksgemak en de inhoud vullen elkaar op een vloeiende en praktische wijze aan. 

De eText van de boeken van Pearson Benelux is volledig beschikbaar op dit online platform. Deze mix van 
e-learning met studieboeken zorgt ervoor dat leren voor studenten leuk, uitdagend en effectief blijft!

Meer informatie is te vinden op www.datzaljeleren.nl.
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Pathologie, 8e editie
Mark Zelman, Elaine Tompary, Jill Raymond, Paul Holdaway  
& Mary Lou Mulvihill

Pathologie behandelt op een visuele en interactieve wijze de ziekten die het 
functioneren van het menselijk lichaam bedreigen. In deel 1 wordt ingegaan 
op het ontstaan en de kenmerken van de ziekte. Vervolgens worden in deel 
2 de afzonderlijke aandoeningen besproken. De symptomen, etiologie, diag-
nostiek, behandeling en preventie van elke aandoening komen aan bod.
 
In deze nieuwe editie is er een hoofdstuk toegevoegd over ziekten en aan-
doeningen van de zintuigen. Een belangrijke aanvulling op deze editie is 
het online platform Datzaljeleren.nl, waardoor deze titel zeer geschikt is als 
blended-learningmethode.
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

ISBN 978-90-430-3493-7 | 480 PAGINA’S | © 2017

VERPLEEGKUNDE MET E-LEARNINGMODULE DATZALJELEREN.NL

ISBN 978-90-430-3587-3 | 976 PAGINA’S | © 2017

Anatomie en fysiologie, een inleiding, 6e editie
Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew

Anatomie en fysiologie draait om het verwerven van de noodzakelijke basis-
kennis van de bouw en werking van het menselijk lichaam. Daarnaast biedt 
het boek hulp bij het interpreteren van informatie die het lichaam geeft en 
verschaft het een handreiking bij het oplossen van problemen. Deze her-
ziening bevat verbeterd beeldmateriaal en is opnieuw geïllustreerd. Naast 
de vele bestaande didactische elementen is er een nieuw onderdeel toege-
voegd: Spotlight. Hierin wordt op twee pagina’s een overzicht gegeven van 
belangrijke informatie in beeld en tekst.
Een belangrijke aanvulling op deze editie is de bijbehorende adaptieve 
e-learningmodule van Datzaljeleren.nl. 
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen
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Psychiatrie in de verpleegkunde, 9e editie
Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus & Beverly Greene

In dit boek maakt de student op grondige en boeiende wijze kennis met de 
verschillende facetten van de psychiatrie vanuit een verpleegkundige invals-
hoek. Het boek behandelt de oorzaken, symptomen en behandelingen van 
uiteenlopende psychische stoornissen. 
Aan de hand van de DSM-5 wordt de theoretische basis gelegd en komen 
diverse vormen van afwijkend gedrag aan de orde. Belangrijke focus van het 
boek is het verhaal van de mensen die door deze stoornissen werden 
getroffen: door de persoonlijke verhalen van patiënten komt de theorie tot 
leven.  
Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve 
en vraaggestuurde e-learningmodule van Datzaljeleren.nl. 
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

 ISBN 978-90-430-3641-2 | 712 PAGINA’S | © 2017

Psychiatrie in de 
verpleegkunde

jeffrey s. nevid, spencer a. rathus  
 & Beverly Greene

n e g e n d e  e d i t i e

Auke Bos, Henk vAn den Adel & Henk CHevAlking

Farmacologie, 2e editie
Roger McFadden

Farmacologie legt in duidelijke taal uit wat de algemene werking en bijwerking 
is van medicijnen op cellen en organen. Verder gaat het boek in op de meest 
gebruikte medicijngroepen en de specifieke effecten die ze hebben op sys-
temen in het lichaam. Deze geheel herziene en geactualiseerde editie bevat 
een volledig nieuw hoofdstuk over geneesmiddelen tegen kanker. 

Daarnaast zijn er verschillende didactische hulpmiddelen opgenomen, zoals 
casussen en praktijkvoorbeelden, en is het online platform Datzaljeleren.nl 
een belangrijke aanvulling op deze titel. Dankzij de combinatie van het boek 
en de adaptieve e-learning is deze titel zeer geschikt als blended-learning-
methode.
 
CanMEDS: Vakinhoudelijke handelen & Kennis en wetenschap

ISBN 978-90-430-3588-0 | 340 PAGINA’S | © 2017

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2018
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Verpleegkundige vaardigheden, deel 1, 8e editie
Verpleegkundige vaardigheden, deel 2, 8e editie
Sandra F. Smith, Donna F. Duell & Barbara C. Martin

Verpleegkundige vaardigheden deel 1 en 2 vormen 
samen een methode voor het onderwijzen van 
verpleegkundige vaardigheden. Het eerste deel 
behandelt alle basisvaardigheden die een ver-
pleegkundige nodig heeft voor het verlenen van 
zorg. Deel 2 bevat complexere handelingen die 
een verpleegkundige op een verpleegafdeling 
uitvoert.

Een belangrijke aanvulling op deze editie is het 
online platform van Datzaljeleren.nl. Door deze 
blended-learningmethode leert de student de 
handelingen effectief online via de vele video’s 
in de interactieve Skills Trainer. De inhoud inte-
greert het klinisch redeneren (via de Skills Trainer 
en de interactieve opgaven) in een adaptief sys-
teem en ontsluit de teksten uit de studieboeken 
in een context die de student begrijpt en aan-
spreekt.
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

DEEL 1: ISBN 978-90-430-3513-2 | 656 PAGINA’S | © 2016
DEEL 2: ISBN 978-90-430-3514-9 | 544 PAGINA’S | © 2016

VERPLEEGKUNDE MET E-LEARNINGMODULE DATZALJELEREN.NL
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Al meer dan 130 vaardigheden via video’s en skillstrainers beschikbaar 
“De leerlingen komen veel beter voorbereid naar de praktijklessen.”

De resultaten van de skillstrainers liegen er niet om. Docenten geven aan dat studenten tijdens de vaardigheidstrainingen 
beter voorbereid zijn. Dit geeft docenten de kans tijdens de lessen meer in te gaan op casuïstiek en de lastige facetten van 
de handeling. 
 
In de skillstrainers worden studenten door middel van een interactief filmpje wegwijs gemaakt in de stappen die een ver-
pleegkundige handeling vereist. Voor zowel leerlingen als docenten is deze blended-learningmethode een uitkomst als het 
gaat om tijdmanagement. Hij verhoogt bovendien het plezier en de effectiviteit van het leerproces.

In alle e-learningmodulen waarin de anatomie wordt be-
sproken zijn de zeer gedetailleerde, interactieve 3D-mo-
dellen van de menselijke anatomie beschikbaar. Uw stu-
denten kunnen hiermee de complete anatomie van de 
man en de vrouw tot in detail in 3D bekijken.

De 3D-modellen zijn rechtstreeks vanuit de browser op 
uw computer of tablet te bekijken en u hoeft hiervoor 
geen aanvullende software te installeren.

Interactieve 3D-modellen in de 
e-learningmodulen

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2018
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Evidence Based Practice:
Handboek 

voor verpleegkundigen

Jeffrey Stolp, I ngrI d Schouten,
floor den boer en marISSa zegerS

Inclusief e-learningmodule 

Evidence Based Practice
Jeffrey Stolp, Ingrid Schouten, Floor den Boer & Marissa Zegers

Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen is een 
van de speerpunten van de moderne verpleegkundige opleidingen. Eviden-
ce Based Practice is specifiek geschreven voor de hbo-verpleegkundestudent. 
Het begrip Evidence Based Practice (EBP) wordt toegelicht aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk, afbeeldingen en schema’s. Bovendien worden 
concrete handvatten voor de uitvoering van EBP geformuleerd. Daarnaast 
bevat het boek kaders met extra achtergrondinformatie om de student aan-
vullende verdieping te bieden.
Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve en 
vraaggestuurde e-learningmodule van Datzaljeleren.nl. 
 
CanMEDS: Kennis en wetenschap

 ISBN 978-90-430-3573-6 | 228 PAGINA’S | © 2017

ABCDE voor verpleegkundigen 
Asaf Gafni & Eveline Heesterbeek

De aanpak van patiënten met ernstige letsels vereist een snelle beoordeling 
van de letsels en het instellen van een levensreddende behandeling. Omdat 
tijd van wezenlijk belang is, is een systematische aanpak die gemakkelijk in 
de praktijk kan worden gebracht het meest doeltreffend. Alle aspecten die 
bij ABCDE beoordeeld moeten worden, komen in deze titel aan bod.

Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve en 
vraaggestuurde e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, waardoor deze titel 
zeer geschikt is als blended-learningmethode.
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen & Samenwerking

ISBN 978-90-430-3590-3 | 254 PAGINA’S |  © 2017

VERPLEEGKUNDE MET E-LEARNINGMODULE DATZALJELEREN.NL

NIEUW

NIEUW
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Inleiding tot de gezondheidszorg, 2e editie
Ankie van Vuuren, Pieternel Dijkstra & Bianca Smeets

De gezondheidszorg is continu in beweging. Veranderende wetgeving, an-
dere denkwijzen over gezondheid en ziekte, vergrijzing en bezuinigingen zijn 
enkele voorbeelden van wat er is veranderd de afgelopen decennia. Inleiding 
tot de gezondheidszorg maakt de hbo-verpleegkundige wegwijs in dit dynami-
sche en interessante vakgebied. In elk hoofdstuk is een deel van de door-
lopende casus over Gerrit en zijn vrouw opgenomen, waardoor de student 
inlevingsvermogen ontwikkelt en het perspectief van zowel de zorgvrager als 
de zorgprofessional te zien krijgt.
Een belangrijke aanvulling op deze editie is de bijbehorende adaptieve en 
vraaggestuurde e-learningmodule van Datzaljeleren.nl.
 
CanMEDS: Samenwerking, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen, 
Organisatie & Professionaliteit en kwaliteit

ISBN 978-90-430-3557-6 | 272 PAGINA’S | © 2017

Kwaliteit verbeteren in de zorg, 2e editie
Jonas Rubrech & Georgiana Stuyling de Lange

Dit praktische handboek helpt de student kennis en vaardigheden te ontwik-
kelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren. 
Na een inleiding en een theoretisch kader in het eerste deel, wordt in deel 
twee stapsgewijs beschreven hoe je van een knelpunt tot een geïmplemen-
teerde verbetering komt. Deel drie vormt een naslagwerk van hulpmiddelen 
en vaardigheden die de student tijdens een verbeterproject kan inzetten.

Naast nieuwe cases en praktijkvoorbeelden zijn er nieuwe kwaliteitsmodel-
len toegevoegd, zoals Lean Six Sigma, en wordt er uitgebreid ingegaan op 
de verbetercultuur in een organisatie. Ten slotte is de adaptieve en vraagge-
stuurde e-learning op het online platform Datzaljeleren.nl toegevoegd.

CanMEDS: Professionaliteit en kwaliteit

ISBN 978-90-430-3629-0 | 240 PAGINA’S | © 2018

HERZIEN

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2018
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Klinische interpretatie van ECG’s
Asaf Gafni, Steven C. Glas & Lois A. Daamen

Interpretatie van ECG’s in de kliniek geldt als een basiscompetentie van art-
sen en andere (gespecialiseerde) zorgverleners. Met dit boek en de e-learn-
ing op het leerplatform Datzaljeleren.nl hebben de auteurs een unieke me-
thode samengesteld, waarbij geprogrammeerd en adaptief leren wordt 
gecombineerd met helder, relevant en interactief studiemateriaal. Via deze 
methode, intussen de gouden standaard in Nederland, hebben sinds 2007 
vele duizenden artsen en verpleegkundigen een krachtige basis verkregen in 
de klinische interpretatie van ECG’s.

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

 ISBN 978-90-430-3560-6 | 192 PAGINA’S | © 2017

Geriatrie en Gerontologie
Max Franken, Mara van den Bogaert & Wendy van den Heuvel

De zorg rondom de geriatrische patiënt is complex en multidisciplinair. Met 
dit boek en bijbehorende e-learning worden de aandachtspunten en valkui-
len besproken voor de betrokken zorgprofessionals. Specifieke ziektebeel-
den, aandoeningen, probleemsituaties en sociale aspecten rondom ou-
derdom, ADL, zorg, kwetsbare ouderen en levensbeëindiging passeren de 
revue. De nadruk ligt hierbij op de verpleegkundige praktijkvoorbeelden en 
interventies.
Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve
e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om 
in te zetten als blended-learningmethode.

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen, Maatschappelijk handelen, Organisatie & 
Professionaliteit en kwaliteit

ISBN 978-90-430-3592-7 | 300 PAGINA’S | © 2018

NIEUW

VERPLEEGKUNDE MET E-LEARNINGMODULE DATZALJELEREN.NL
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ISBN 978-90-430-3589-7 | 208 PAGINA’S | © 2017

Professioneel communiceren in de zorg
Titia Struiving, Pit van Nes & Thom Rijpstra

Professioneel communiceren in de zorg behandelt communicatie in een brede-
re context: tussen collega’s onderling, professionals van verschillende ran-
gen en standen, uit verschillende culturen en van verschillende start-
niveaus. Al deze collega’s zullen met elkaar moet communiceren om een 
team te vormen dat werkt. Het boek stelt niet alleen de algemene verpleeg-
kundige centraal, maar ook de verpleegkundige in de thuiszorg die overlegt 
met ketenpartners of de JGZ-verpleegkundige die meewerkt aan voorlich-
tingscampagnes.
Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve 
e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om 
in te zetten als blended-learningmethode.
 
CanMEDS: Communicatie & Samenwerking

ISBN 978-90-430-3602-3 | 238 PAGINA’S | © 2017

Zorgvuldig rekenen
Pearl Shihab

Voor verpleegkundigen (in opleiding) zijn elementaire rekenvaardigheden 
van cruciaal belang, zodat zij bijvoorbeeld zonder risico medicijnen kunnen 
toedienen. Zorgvuldig rekenen is een leer- en oefenboek om deze vaardighe-
den te trainen. Het behandelt onder meer rekenen met hoeveelheden, het 
SI-stelsel en decimalen en andere breuken. Bovendien leert de student spe-
cifieke verpleegkundige berekeningen uitvoeren, zoals medicijndosering, de 
interpretatie van bloedresultaten en een Body Mass Index. 
 
Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve
e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om 
in te zetten als blended-learningmethode.

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2018
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Studeren met de adaptieve e-learning van Datzaljeleren.nl: 
“Je komt niet weg met een gokje”

Tweedejaars studenten Verpleegkunde van de 
Hogeschool Rotterdam hebben net een jaar 
gewerkt met de e-learning van Datzaljeleren.nl. 
Hoe was het om te studeren met e-learning? Wij 
waren erg benieuwd en spraken daarom met 
studentes Julia en Inez over hun ervaringen.

Wat vonden jullie van het vraaggestuurd leren?
Julia: “Het was wel even wennen dat je meteen met de 
vragen begint. Ik heb nog niet eerder op deze manier 
geleerd. Het is daarom fijn als de docent dit toelicht 
voordat je aan een elearningmodule begint.”
Inez: “Ik vond het heel prettig dat je niet eerst hoeft te 
gaan lezen. Het systeem test wat je weet en door de vra-
gen kom je er al snel achter wat je nog niet weet. Pas 
dan kun je de studieteksen gaan lezen.”

Hoe beviel het adaptief leren?
Julia: “Ik heb het idee dat je dingen veel beter onthoudt! En je komt niet weg met een gokje. Want ook als je een vraag goed 
hebt, komt die daarna in een net iets andere vorm terug.”
Inez: “Dat helpt inderdaad echt. Je kunt tien keer een verkeerd antwoord geven, maar uiteindelijk heb je ‘m toch goed.”

Wat vonden jullie van de skillstrainers?
Julia: “Het was heel handig om een handeling in beeld te zien. Je kunt namelijk niet alles uit een protocol leren.”
Inez: “Een skillstrainer is een handig hulpmiddel, maar je moet natuurlijk ook zelf blijven oefenen.”
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MyLab | Nederlandstalig
MyLab NL bevat veel exclusief docentenmateriaal dat het voorbereiden van een les vergemakkelijkt, zoals 
de digitale versie van het boek, powerpoints en docentenhandleidingen. Met MyLab NL bespaart u niet 
alleen tijd, u kunt uw studenten ook monitoren, zodat u eenvoudig en snel kunt bekijken welke onderwer-
pen extra aandacht verdienen. Daarnaast heeft u met MyLab NL toegang tot alle boeken in de MyLab NL 
bibliotheek. Zo kunt u ook andere studieboeken vinden die aansluiten bij uw vakgebied.

Op MyLab NL staan verschillende studiematerialen en toetsen voor studenten, specifiek gericht op het 
vakgebied van de cursus die zij volgen. Hiermee kunnen studenten, naast het lezen van de theorie, extra 
oefenen om de stof beter onder de knie te krijgen. Zo zijn ze goed voorbereid op de lessen en wennen ze 
aan het afleggen van tentamens. 

www.pearsonmylab.nl / www.pearsonmylab.be

XTRA
XTRA biedt docenten en studenten behalve de digitale versie van het boek extra oefen- en lesmaterialen. 
Zo vindt u hier, afhankelijk van de titel, een begrippentrainer, (meerkeuze)vragen, video-opdrachten, po-
werpoints en een docentenhandleiding.

www.pearsonxtra.nl

Actief leren online

Actief leren online

Actief leren online

Actief leren online

Digitale leeromgevingen

Naast de e-learning op Datzaljeleren.nl bieden we nog twee andere digitale leeromgeving aan bij enkele titels. Hieronder 
vindt u meer informatie over MyLab NL en XTRA. De digitale leeromgeving is beschikbaar wanneer u het logo op de volgen-
de pagina’s bij een studieboek ziet staan.
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ISBN 978-90-430-2336-8 | 520 PAGINA’S | © 2013

Kritisch denken binnen het 
verpleegkundig proces, 5e editie
Judith M. Wilkinson

Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces stimuleert studenten bij iede-
re fase in het verpleegkundig proces kritisch na te denken. Zo wordt bij het 
opstellen van een diagnose gelijktijdig uitgebreid aandacht besteed aan het 
diagnoseproces. Een gedetailleerde uitleg over werkbare zorgplannen wordt 
ingeleid door een kritische reflectie over de keuze voor de resultaten en 
interventies van de zorgplannen.  
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Klinisch redeneren
Rob van der Peet

Klinisch redeneren gaat over verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en in-
terventies en dan met name, hoe je die kunt beredeneren en beargumente-
ren. Het boek is speciaal geschreven voor studenten maar ook verpleegkun-
digen die al in de praktijk werkzaam zijn, kunnen er hun voordeel mee doen.
Dit boek biedt verpleegkundigen (in opleiding) een methode om de benodig-
de vaardigheden te verwerven voor het nieuwe beroepsprofiel Verpleegkun-
digen & Verzorgenden 2020. 
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen & Communicatie

ISBN 978-90-430-3368-8 | 256 PAGINA’S | © 2016

w

Klinisch redeneren
een handleiding

rob van der peet

Actief leren online

Actief leren online

Actief leren online

Actief leren online

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2018
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ISBN 978-90-430-3563-7 | 272 PAGINA’S | © 2017

Positieve gezondheidszorg
Fredrike Bannink & Pieter Jansen

Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De focus ligt 
daarbij niet (meer alleen) op wat er mis is en op klachten van patiënten en hoe die hersteld 
kunnen worden, maar vooral op de sterke kanten en op wat er goed gaat in hun leven en hoe 
daarop verder kan worden gebouwd. Een goed voorbeeld van competentiegericht werken is 
oplossingsgericht werken. Dit is het eerste boek in Nederland – en daarbuiten – dat gaat over 
de manier waarop oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk kan worden vormgegeven. 
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen & Communicatie

Interactieve vaardigheden in de zorg, 3e editie
Okko Brunklaus

Met Interactieve vaardigheden in de zorg leert de verpleegkundige in opleiding de belangstelling 
voor de patiënt op een professionele wijze vorm te geven. Aan de hand van een stapsgewijze 
methodiek wordt de student vertrouwd gemaakt met onder andere luisterend leren, motive-
rende en oplossingsgerichte gespreksvoering en het omgaan met de belangen van zorgvra-
gers.  
 
CanMEDS: Communicatie

ISBN 978-90-430-1677-3 | 416 PAGINA’S | © 2009

Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie
Nola J. Pender, Carolyn L. Murdaugh & Mary Ann Parsons

Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie reikt de student (evidence based) handvatten aan om 
concrete toepassingen te realiseren, resultaten te meten en kritisch na te denken over verbete-
ringen in de toekomst. Het boek biedt modellen op individueel, gezins- en gemeenschapsniveau. 
Daarnaast haakt het in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals sociale en culturele 
verschillen en de toename van overgewicht, stress, drink- en rookgedrag. 

CanMEDS: Maatschappelijk handelen & Communicatie

ISBN 978-90-430-3238-4 | 360 PAGINA’S | © 2015

VERPLEEGKUNDE, OVERIG
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ISBN 978-90-430-3490-6 | 44 PAGINA’S | © 2016

Overzicht embryologie
Frederic H. Martini

Met verhelderende afbeeldingen en duidelijke beschrijvingen maakt dit boek de menselijke em-
bryologie inzichtelijk. Deze embryologische samenvatting is gerangschikt volgens onderwerp en 
lichaamsstelsel, en behandelt zo op een overzichtelijke manier de verschillende stadia van de 
ontwikkeling van het embryo.

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Basisboek biologie
Anja Ridder & Karin van der Borght

In Basisboek biologie komen alle belangrijke onderwerpen uit de examenstof van het voortgezet 
onderwijs aan bod. Biologie is de studie van het leven. Basisboek biologie omschrijft welke ken-
merken levende wezens vertonen en waarmee ze zich onderscheiden van levenloze voorwer-
pen. De onderwerpen worden kort, in toegankelijke taal, uitgelegd en verduidelijkt door middel 
van voorbeelden en illustraties. Ieder hoofdstuk begint met een aantal leerdoelen en eindigt 
met een samenvatting.

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

ISBN 978-90-430-2164-7 | 160 PAGINA’S | © 2011

De Martini-atlas van de anatomie
Frederic H. Martini

De Martini-atlas van de anatomie geeft een fullcolour overzicht van de menselijke anatomie. Aan 
de hand van 194 foto’s en 53 radiologische scans wordt de bouw van het menselijk lichaam op vi-
sueel aantrekkelijke wijze weergegeven. Daarnaast maakt het boek de menselijke embryologie in-
zichtelijk met heldere illustraties en beschrijvingen van de verschillende stadia in de ontwikkeling 
van het embryo. Deze uitgave is uitermate geschikt voor gebruik naast Anatomie en fysiologie van 
Martini, maar kan ook naast ieder willekeurig anatomie- en fysiologieboek worden gebruikt.

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

ISBN 978-90-430-2106-7 | 240 PAGINA’S | © 2012
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ISBN 978-90-430-1614-8 | 496 PAGINA’S | © 2009

Ethiek in de klinische praktijk
Georgina Hawley

Ethiek in de klinische praktijk leert studenten, op basis van de theorie, stapsgewijs ethische vraag-
stukken uit de klinische praktijk te onderzoeken. Vragen die hierbij centraal staan zijn:
- hoe maak je keuzes als individu binnen een team?
- ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven?
- komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep? 

CanMEDS: Professionaliteit en kwaliteit

Snelgids medicijndosering
Kerry Reid-Searl, Trudy Dwyer, Lorna Moxham & Jo Reid-Speirs

Snelgids medicijndosering is een handig hulpmiddel voor verpleegkundigen (in opleiding) bij de 
berekening en dosering van medicatie. Met korte omschrijvingen en handige schema’s en ta-
bellen vind je in één oogopslag de juiste berekenmethode, zodat je met vertrouwen een do-
sering bepaalt. De gids heeft een zakformaat en is uitgevoerd met geplastificeerde pagina’s en 
een ringbandje. 

CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

ISBN 978-90-430-2516-4 | 464 PAGINA’S | © 2013

Verpleegkundige onderzoeksmethoden, 6e editie
Rose Marie Nieswiadomy

Verpleegkundige onderzoeksmethoden is een inleiding in de basisvaardigheden van verpleegkun-
dig onderzoek. Het onderzoeksproces is helder en bondig uiteengezet en door het boek heen 
zijn veel voorbeelden en opdrachten opgenomen. Zo krijgen studenten een goed inzicht in de 
theorie en de praktijk van het onderzoek doen. 

CanMEDS: Communicatie & Kennis en wetenschap

ISBN 978-90-430-1644-5 | 64 PAGINA’S | © 2008

Actief leren online

Actief leren online

Actief leren online

Actief leren online
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Ontwikkelingspsychologie, 7e editie
Robert Feldman

Ontwikkelingspsychologie is een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het be-
spreekt chronologisch de volledige jeugd en de adolescentie, en presenteert 
basistheorieën, onderzoeksbevindingen en huidige toepassingen. Het boek 
is rijkelijk voorzien van didactische kenmerken, waarbij de auteur steeds de 
raakvlakken zoekt met de levens en ervaringen van de student en verbanden 
legt met recente maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt het boek niet al-
leen een raamwerk van feitelijke kennis, maar nodigt het ook uit om op een 
andere manier naar mensen en hun (vroege) ontwikkeling te kijken. 
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

ISBN 978-90-430-3372-5 | 616 PAGINA’S | © 2016

ISBN 978-90-430-3265-0 | 304 PAGINA’S | © 2015

Ontwikkelingspsychologie II, 7e editie
Robert Feldman

Ontwikkelingspsychologie II biedt een actueel overzicht van de ontwikkeling 
vanaf de jongvolwassenheid tot aan het einde van het leven. De fysieke, cog-
nitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in deze fasen komen chrono-
logisch en uitgebreid aan de orde.  
Deze zevende editie staat weer boordevol met actuele ontwikkelingen uit het 
vakgebied. Gedateerde passages zijn geactualiseerd en de inhoud is vanzelf-
sprekend aangepast aan de nieuwste DSM-5-terminologie. MyLab biedt ten 
slotte veel oefenmateriaal voor studenten, zoals verdiepende cases en 
vragen.  
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

ONTWIKKELINGS
PSYCHOLOGIE

7e editie

Robert S. Feldman
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PSYCHOLOGIE
EEN INLEIDING   

8e editie

Philip G. Zimbardo
Robert L. Johnson

Vivian McCann

O
vertuigd slagen voor je

 te
nt

am
en

MyLab  Nederlandstalig

Inclusief

Psychologie, een inleiding, 8e editie
Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson & Vivian McCann

Elk hoofdstuk van dit overzichtelijke en toegankelijke handboek gaat over 
een kernvraag en kernconcept uit de psychologie. Aan de hand hiervan 
wordt de student vertrouwd gemaakt met nieuwe ontwikkelingen, de klassie-
ke studies, historische trends en de vele perspectieven op het vakgebied van 
de psychologie.  
Het boek is geheel geüpdatet aan de hand van de laatste veranderingen, 
nieuwe inzichten en actuele onderwerpen. Ook wordt er kritisch naar de 
DSM-5 gekeken. Ten slotte is het online materiaal op MyLab NL verbeterd, 
waar ook verdiepende kaders zijn te vinden. Op MyLab NL staat nu ook de 
interactieve tool Visual Brain, waarmee je via animaties, filmpjes en vragen 
inzicht krijgt in de werking van onze hersenen.
 
CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

 ISBN 978-90-430-3459-3 | 728 PAGINA’S | © 2017

Beïnvloeden en veranderen van gedrag, 2e editie
Carina Wiekens

Dagelijks probeer je invloed uit te oefenen op het gedrag van jezelf en van 
anderen. Aan de hand van psychologische theorieën verklaart Beïnvloeden 
en veranderen van gedrag hoe het gedrag van de mens tot stand komt en kan 
worden beïnvloed. Er wordt aandacht geschonken aan zowel de 
theorieën over gedrag en gedragsverandering, als aan de dagelijkse praktijk 
waarin professionals het gedrag van anderen proberen te beïnvloeden.

Het boek is volledig geactualiseerd, maar vooral hoofdstuk 8 over het beïn-
vloeden van gedrag is flink herzien. Daarnaast is deze editie meer gericht op 
groepsbeïnvloeding in plaats van individuele beïnvloeding. Een belangrijke 
toevoeging bij de 2e editie is de digitale leeromgeving MyLab NL.

CanMEDS: Communicatie & Maatschappelijk handelen

ISBN 978-90-430-3411-1 | 280 PAGINA’S | © 2018

HERZIEN

VERPLEEGKUNDE, OVERIG
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E-learning voor Paramedici
Paramedische opleidingen vissen vaak achter het net; 
lesmateriaal is niet passend of te uitgebreid. Of er mis-
sen juist onderwerpen. Opleidingsspecifiek materiaal 
wordt nauwelijks ontwikkeld.

ExpertCollege en Pearson hebben dé oplossing:
Zij hebben e-learning anatomie en fysiologie ontwikkeld 
speciaal voor paramedici. Deze zijn perfect te combine-
ren met losse pathologie modulen. Hiermee kunt u het 
onderwijsmateriaal zeer eenvoudig zelf samenstellen en 
passend maken voor uw opleiding.

Er is keuze uit meer dan 100 e-learningmodulen. 
U ziet hier enkele voorbeelden. Staan niet al uw 
gewenste modules erbij? Informeer dan zeker naar 
andere mogelijkheden via info@datzaljeleren.nl. 

e-Xpert paramedisch: Anatomie en Fysiologie
Ademhalingsstelsel
Afweersysteem 
Botten
Circulatiestelsel 
De cel  
Hormoonstelsel  
Huid  
Spieren  
Spijsverteringsstelsel  
Terreinverkenning en anatomische topografie
Thermoregulatie  
Urinewegstelsel  
Voortplantingsstelsel  
Zenuwstelsel
Zintuigelijk stelsel

e-Xpert Pathologie
Astma exacerbatie
Atherosclerose
Bindweefselaandoeningen
Cerebrale Parese
COPD  
CVA  
Dementie  
Diabetes Mellitus
Fracturen
Hypertensie  
Jicht  

Multiple sclerose
Otitis Media  
Parkinson 
Pneumonie  
Reuma  
Schildklierpathologie  
Spina bifida
Voedingsstoffen en brandstoffen
Zwangerschap en bevalling  
Zwangerschapshormonen  
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ISBN 978-90-265-2263-5 | 224 PAGINA’S | © 2013

Taalstoornissen bij meertalige kinderen, 2e editie
Manuela Julien

Taalstoornissen bij meertalige kinderen geeft inleidende informatie over de achtergrond van immi-
granten, de samenstelling van de Nederlandse maatschappij en de normale meertalige taalont-
wikkeling. Want wie zich als hulpverlener bewust is van verschillen en overeenkomsten, eigen 
vooroordelen wil ontdekken en onze maatschappij met een andere bril wil bekijken, krijgt een 
kritische en open houding. En dat komt een correcte diagnostiek en een adequate behandeling 
van meertalige kinderen en hun taalontwikkeling ten goede!

Beginnende communicatie
Leen van den Dungen & Nelleke den Boon

Goede communicatie tussen ouders en hun kinderen is heel belangrijk voor de taalontwikke-
ling van een kind. Bij een normale ontwikkeling is leren communiceren een proces dat natuur-
lijk verloopt. Bij een uitblijvende of afwijkende communicatieve ontwikkeling moeten ouders en 
kind op weg worden geholpen.
Met Beginnende communicatie kunnen communicatieve functies op speelse en flexibele wijze 
worden aangeleerd. Het is een therapieprogramma waarmee therapeuten en ouders of bege-
leiders gezamenlijk aan de slag kunnen om zowel kinderen als volwassen verstandelijk gehan-
dicapten te leren hun intenties tot uitdrukking te brengen.

ISBN 978-90-430-3561-3 | 146 PAGINA’S | © 2017

TARSP, 8e editie
Liesbeth Schlichting

De eerste woordjes die kinderen beginnen te spreken als ze ruim een jaar oud zijn, vormen
het begin van een ontwikkeling naar het spreken in volledige (samengestelde) zinnen op on-
geveer vierjarige leeftijd. Binnen deze grammaticale ontwikkeling van een kind is een aantal el-
kaar opvolgende fasen te onderscheiden. De TARSP is een hulpmiddel waarmee via de analyse 
van spontane taal kan worden vastgesteld in welke fase het kind zich bevindt. Dit is onder meer 
noodzakelijk om een zinvol behandelingsplan vast te stellen voor kinderen met een achterstand 
in hun grammaticale ontwikkeling.

ISBN 978-90-265-1683-2 | 204 PAGINA’S | © 2001

LOGOPEDIE
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ISBN 978-90-265-1710-5 | 302 PAGINA’S | © 2003

Status afasietherapie - deel 1
Sandra Wielaert & Philine Berns

Status afasietherapie bevat unieke beschrijvingen van afasietherapie, in de vorm van casuïstiek, 
geschreven door logopedisten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. De nadruk ligt op het 
wat en waarom van de keuzes die de logopedist maakt in de behandeling van de cliënt met afa-
sie. De gevalsbeschrijvingen zijn verdeeld over drie aandachtsgebieden: stoornisgerichte taalbe-
handeling, compensatiestrategieën en instructie van de omgeving. Het boek nodigt uit tot kriti-
sche reflectie ten aanzien van het eigen handelen door logopedisten en is uitstekend materiaal 
voor het onderwijs.

Status afasietherapie - deel 2
Philine Berns & Sandra Wielaert

Status afasietherapie. Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk bevat dertien unieke be-
schrijvingen van de logopedische interventie bij cliënten met afasie, geschreven door logope-
disten en klinisch linguïsten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. De uitgave is een vervolg 
op Status afasietherapie. Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk uit 2003. De casuïstiek is 
gestoeld op de principes van Evidence Based Practice, en geeft inzicht in de keuzes die behan-
delaren maken in hun dagelijks klinisch handelen.

ISBN 978-90-265-1520-0 | 224 PAGINA’S | © 1998

Fonologische stoornissen
Janet Howell & Liz Dean

Metaphon is een in Edinburgh ontwikkelde onderzoeks- en behandelmethode voor kinderen 
met fonologische stoornissen. De ontwikkelaars werken sinds enige jaren met veel succes met 
deze methode. Vanuit taal- en leertheorieën beschrijven zij hoe metafonologische vaardighe-
den (het bewust worden van klankpatronen en het toepassen daarvan) tot ontwikkeling komen 
bij kinderen en hoe de vaardigheden kunnen worden gestimuleerd wanneer de ontwikkeling 
ervan stagneert of slechts moeizaam op gang komt. De therapie wordt inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van uitgebreide casuïstiek.

ISBN 978-90-265-2267-3 | 288 PAGINA’S | © 2016
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ISBN 978-90-265-1763-1 | 162 PAGINA’S | © 2005

Therapieboek Stotteren
Jackie Tumbull & Trudy Stewart

In het praktische Therapieboek Stotteren worden technieken en strategieën beschreven die kun-
nen worden gebruikt in de therapie voor stotterende volwassenen. Veel vragen vanuit het werk-
veld komen steeds neer op eenzelfde probleem, namelijk dat men een handleiding mist met 
concrete beschrijvingen van oefeningen en technieken. Met het Therapieboek Stotteren voorzien 
de auteurs in deze leemte. Door toelichting en verantwoording vanuit de literatuur, wordt de 
(toekomstige) therapeut bovendien geholpen bij het kiezen van de juiste techniek of strategie, 
passend bij een specifieke cliënt.

Slikstoornissen, 2e editie
Jeri Logemann

Slikstoornissen is de Nederlandse vertaling van het standaardwerk van de Amerikaanse Jeri Lo-
gemann. Uiterst toegankelijk beschrijft Logemann de anatomie en fysiologie van het norma-
le slikproces, technieken voor onderzoek van het slikproces en onderzoek van slikstoornissen. 
Daarna beschrijft zij een aantal veelvoorkomende vormen van slikstoornissen: slikstoornissen 
na behandeling van kanker in mond- of keelholte, na behandeling van kanker aan het strotten-
hoofd en na neurologische aandoeningen.

ISBN 978-90-430-3598-9 | 128 PAGINA’S | © 2008

Adem en stem
Horst Coblenzer & Franz Muhar

De loslaatmethode van Horst Coblenzer is al jaren een veel beoefende methodiek in de log-
opedie. Zowel in de stem- en spraakscholing als in de behandeling van cliënten met stem- en 
spraakstoornissen biedt de methodiek van Coblenzer effectieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
beroepssprekers en zangers zullen met een efficiënt adem- en stemgebruik functioneren, zon-
der vermoeid te raken of klachten te krijgen. In de ademtherapie is tevens gebleken dat de Co-
blenzermethode een positieve invloed heeft op de manier van ademen van een patiënt met 
COPD (astma, bronchitis) of een patiënt met hyperventilatieklachten.

ISBN 978-90-265-1566-8 | 432 PAGINA’S | © 2000

LOGOPEDIE
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ISBN 978-90-265-1459-3 | 294 PAGINA’S | © 1998

Afasie, 10e editie
Rèni Dharmaperwira-Prins & Willemijn Maas

Dit boek biedt een complete beschrijving van afasie. Naast neurofysiologische, neuropsychologi-
sche en linguïstische aspecten van afasie komen ook bijkomende stoornissen zoals alexie, agra-
fie en apraxie aan bod. Nauwgezet worden de verschillende onderzoeks- en testmethoden be-
sproken om tot een juiste diagnose te komen. Bij de bespreking van behandelmethoden krijgt in 
het bijzonder de door de auteurs ontwikkelde ‘Communicatie-gerichte Afasie Behandelstrategie’ 
(CAB) aandacht. Ook de psychosociale aspecten van afasie en de voorlichting aan, en begelei-
ding van patiënten worden uitgebreid behandeld.

ISBN 978-90-265-1767-9 | 188 PAGINA’S | © 2005

Dysartrie en verbale apraxie - DYVA-onderzoek, 4e editie
Rèni Dharmaperwira-Prins

Dysartrie en verbale apraxie - DYVA-onderzoek behandelt de actuele ontwikkelingen op het ge-
bied van de classificatie van het onderzoek naar en de behandeling van de spraakstoornissen 
dysartrie en apraxie. Er worden verschillende soorten dysartrieën onderscheiden, die elk hun 
eigen kenmerken en oorzaken hebben. Een uitgebreide classificatie geeft daarvan een helder 
overzicht. Vervolgens komt het logopedisch onderzoek aan de orde en wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan een specifieke onderzoekmethode: DYVA.
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Methodisch werken
Classificatiesystemen
Crew resource management
ICF
Lean in de zorg
Methodes van gegevens verzamelen
NANDA
NIC/NOC
Omaha System
SAMPC
SBAR
Vakbekwaam indiceren
Verpleegplan
Werkbegeleiding
Zorgleefplan
Zorginformatie- en registratiesystemen

Overzicht overige e-learning modulen ExpertCollege

Naast de e-learningmodulen die inclusief studieboek beschikbaar zijn, bieden wij nog vele andere modulen aan. 
Hieronder ziet u het volledige overzicht. Op de komende pagina’s lichten wij enkele e-learningmodulen toe.

Voeding
Obesitas
Ondervoeding bij ouderen
Voedingsstoffen en brandstoffen
Voedselveiligheid en HACCP

Veiligheid en Geweld
Agressie en veiligheid
Huiselijk geweld
Kindermishandeling
Ouderenmishandeling
Preventie grensoverschrijdend gedrag
Preventie seksueel misbruik
Valpreventie

Oriëntatie op de gezondheidszorg
Sociale kaart en maatschappelijke 
steunsystemen
Visie op zorg

Neurologie
CT-scan
Dwarslaesie
Hersenbloedingen
Schedel- en hersenletselWonen en huishouden

Hygiëne - Reinigen
Ondersteunen zelfredzaamheid
Thuisbeademing

Medicatie
Medicatie
Medicatie II
Medicatie aanreiken

Persoonlijke verzorging
Hygiëne - Verzorging cliënt
Hygiëne en verzorging van moeder en 
pasgeboren kind
Kinderverzorging en pediatrie
Persoonlijke verzorging

Wetgeving, beleid en organisatie
Bedrijfshulpverlening
Beroepscode
BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
BOPZ (vrijheidsbeperkende interven-
ties)
Brandbestrijding en ontruiming
Normen verantwoorde zorg
Ondernemerschap in de zorg
Preventie van infectie
Veilig incident melden
Veiligheid op de werkplek
Wetgeving in de gezondheidszorg

Losse e-learningmodulen
Biochemie
Decubitus
E-health en domotica
EHBO
Ergocoaches
Geboorte tot adolescentie levensfasen
Inleiding in onderwijs
Inotropica & Vasoactieve
Mantelzorg
Microbiologie
Mondzorg
Multimorbiditeit
Palliatieve zorg
Polyfarmacie
Seksualiteit en intimiteit
Sociale hygiëne
Sociale media en internet
Toedienen van bloedproducten
Zorgverlening van individuele zorgvragers
Zwangerschap en bevalling
Zwangerschapshormonen
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Methodisch werken

In deze modulen staan planmatig werken en verwerken van informatie centraal. De stappen binnen een verpleegkundig pro-
ces (oriënteren, plannen, uitvoeren en evalueren) worden in deze modulen uitgebreid behandeld  De verschillende manieren 
en systemen om gegevens te ordenen en te classificeren komen uitgebreid aan bod. En ook wordt uitgebreid ingegaan op  de 
verwerking van deze gegevens in Verpleegplannen en Zorgleefplannen.

Classificatiesystemen
Crew resource management
ICF
Lean in de zorg
Methodes van gegevens verzamelen
NANDA
NIC/NOC
Omaha System
SAMPC
SBAR
Vakbekwaam indiceren
Verpleegplan
Werkbegeleiding
Zorgleefplan
Zorginformatie- en registratiesystemen

OVERIGE E-LEARNING MODULEN EXPERTCOLLEGE
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Veiligheid en geweld

Geweld kan zich in verschillende vormen voordoen. Het kan gaan om fysieke agressie (slaan, schoppen etc.), maar ook om an-
dere vormen van ongewenst gedrag waardoor mensen zich bedreigd voelen. In deze modulen komt agressie tegenover ver-
schillende doelgroepen (kinderen, ouderen, huiselijk geweld)  aan de orde. Maar ook worden thema’s als het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik uitgebreid behandeld.

Agressie en veiligheid
Huiselijk geweld
Kindermishandeling
Ouderenmishandeling
Preventie grensoverschrijdend gedrag
Preventie seksueel misbruik
Valpreventie
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Neurologie

In dit pakket komen neurologische consequenties van verschillende aandoeningen (dwarslaesie, hersenbloedingen en ander 
hersenletsel) aan de orde. Door verduidelijkende animaties en illustraties wordt helder gemaakt welke neurologische afwijkin-
gen er kunnen ontstaan en hoe deze te behandelen zijn. 

CT-scan
Dwarslaesie
Hersenbloedingen
Schedel- en hersenletsel
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Wetgeving, Beleid & Organisatie

In dit pakket zijn diverse modulen opgenomen die nader ingaan op specifieke voor de gezondheidszorg relevante wetgeving 
zoals de Wet Big, de BOPZ, WGBO, het tuchtrecht etc. Daarnaast gaan modulen in op beroepscode Verpleegkundigen en an-
der normen die aan verantwoorde zorg ten grondslag liggen. 

Bedrijfshulpverlening
Beroepscode
BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies)
Brandbestrijding en ontruiming
Normen verantwoorde zorg
Ondernemerschap in de zorg
Preventie van infectie
Veilig incident melden
Veiligheid op de werkplek
Wetgeving in de gezondheidszorg
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Losse e-learningmodulen

Naast de e-learningmodulen die inclusief studieboek of in een pakket beschikbaar zijn, bieden wij nog vele andere modulen 
aan. Op de komende pagina’s lichten wij enkele e-learningmodulen toe.  
Het volledige aanbod vindt u op www.expertcollege.com.

Bloedgasanalyse 
 
De module Bloedgasanalyse brengt de concepten van de zuurbase balans tot 
leven. De module behandelt onder meer de pH, fysiologische buffers, regulatie 
van de zuurbase balans, de anion gap, respiratoire- en niercompensatie en 
praktische toepassingen van de Henderson-Hasselbalch vergelijking.

Effectief vergaderen 
 
Vergaderen is ook in de zorg een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk. 
Deze module leert studenten over de verschillende vormen van vergaderingen, 
het proces en de manieren van besluitvorming, de taakverdeling onder de 
deelnemers, het nut en de rol van een agenda, etc. De module gaat tot slot 
in op lastige vergadersituaties, geeft tips en waarschuwt voor valkuilen.

E-health en domotica 
 
Bij E-health gaat het over digitale toepassingen in de zorg; het gebruik van informatie- 
en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van die zorg. Bij 
Domotica gaat het om het toepassen van elektronica in huis, zodat het leven in huis 
gemakkelijker wordt en een zorgvrager in veel gevallen langer thuis kan wonen. In deze 
module worden de verschillende vormen en toepassingen van E-health en Domotica 
en de daardoor veranderende rol van de zorgverlener uitvoerig toegelicht.
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EHBO 
 
In deze module wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het menselijk 
lichaam. Hierna wordt dieper ingegaan op eerstehulpverlening, materialen die 
hierbij behoren en het soort ongelukken waarbij hulp moet worden verleend. 
Voorbeelden zijn bloedingen en wonden, kneuzingen en botbreuken, oog- en 
hoofdletsel, warmte- en koudeletsel, vergiftigingen en bewustzijnsstoornissen. 
Tot slot wordt uitleg gegeven over de ABCDE-methode bij een reanimatie.

Mantelzorg 
 
In deze module wordt uitgelegd wat er onder mantelzorg wordt verstaan 
en hoe deze in Nederland is georganiseerd. Hierbij komen de statistieken, 
wetgeving en financiën aan bod. Hierna wordt ingegaan op mantelzorg 
in de praktijk, waar de belasting van de mantelzorger, steun, respijtzorg 
en de rol van de andere zorgverleners worden doorgenomen.

Palliatieve zorg 
 
Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven bij 
cliënten waarbij geen genezing mogelijk is. In deze module wordt ingegaan op 
de stadia en vormen van palliatieve zorg, de symptomen die verwacht kunnen 
worden bij de palliatie en tijdens de stervensfase en er wordt ingegaan op de 
behandeling. Ook worden palliatieve sedatie en euthanasie behandeld.

Shock & Hemodynamiek 
 
De module leert studenten om te gaan met de vitaal bedreigde patiënt en 
hemodynamisch bewaakte patiënten zoals op de IC, CCU, MC, OK en recovery. 
De module behandelt uitgebreid relevante anatomie en fysiologie van het 
hart en vaten en gaat diep in op de concepten van de cardiopulmonale 
circulatie, hemodynamische veranderingen in de diverse typen shock.
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Triage 
 
Triage is het dynamische proces van bepaling van urgentie en vervolgactie, 
ingeschat door de triagist op basis van de gepresenteerde klacht van een 
patiënt. In de module wordt de hele leidraad aan de hand van verschillende 
ingangsklachten doorlopen. Aan de hand van veel oefeningen, casuïstiek uit de 
praktijk en achtergrondinformatie wordt de cursist door opgeleid in triageren.

Valpreventie 
 
Wanneer een oudere valt, kan dit vervelende gevolgen hebben. In deze module zal allereerst 
achtergrondinformatie gegeven worden over vallen. Daarna zal worden uitgelegd hoe patiënten 
met een verhoogd risico op vallen geïdentificeerd kunnen worden en wat de mogelijke 
oorzaken en gevolgen zijn van vallen. Tot slot zal worden beschreven hoe voorkómen kan 
worden dat ouderen vallen en wat er gedaan moet worden wanneer een oudere toch valt.
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Uw onderwerp niet gevonden?

Heeft u uw boek of module niet teruggevonden? Naast stu-
dieboeken over gezondheidszorg, geeft Pearson Benelux 
ook Nederlandstalige studieboeken uit in de volgende vak-
gebieden:

Marketing, management & onderzoek

Psychologie, sociologie en ethiek

Techniek en informatica

De boeken over verschillende vakgebieden kunt u 
terugvinden in de brochures. Ook hier geldt dat de meest 
actuele informatie, zoals inhoudsopgave, prijzen en 
verschijningsdata, te vinden is op onze website: 
www.pearson.com/nl

Uw interesse gewekt?

Wanneer u een van onze uitgaven uit deze brochure wilt 
evalueren voor uw cursus, nodigen wij u uit een gratis 
exemplaar aan te vragen via onze website 
www.pearson.com/nl.

Voor meer informatie over Engelstalige studieboeken kunt 
u kijken op catalogue.pearsoned.co.uk.

Docentenservice
Wanneer u vragen heeft die een persoonlijk antwoord ver-
dienen, kunt u contact opnemen met onze 
docentenservice:
E: docent@pearson.com
T: +31(0)20 575 5800

E-learningmodulen Datzaljeleren.nl

Voor meer informatie over het online platform Datzaljeleren.nl of een volledig overzicht van alle 
e-learningmodulen kijkt u op: www.datzaljeleren.nl.

Heeft u andere vragen m.b.t. de e-learningmodulen? Dan kunt u altijd contact opnemen via: 
E: info@datzaljeleren.nl 
T: +31(0)20 545 3380

U kunt ook direct contact met ons opnemen via het contactformulier: www.datzaljeleren.nl/contact/
 
Wilt u geen informatie meer over ons productaanbod ontvangen? 
Dan kunt u het ons laten weten via docent@pearson.com.


