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Yeah, reviewing a ebook Uwi Elpt Test Past Papers could grow your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, triumph does not recommend that
you have astounding points.
Comprehending as without difficulty as conformity even more than further will find the money for each success. next to, the proclamation as skillfully as insight of this Uwi Elpt Test Past Papers
can be taken as competently as picked to act.

Dutch Conversation-grammar T. G. G. Valette 1913
Collecties op orde Karl Stooker 1997-01-01 De overlevering van de middeleeuwse
kloosterhandschriften in de Nederlanden kent een grillig verloop. Al tijdens de turbulente
ontwikkelingen van de Reformatie in de zestiende eeuw is een belangrijk deel van de grote
hoeveelheid handgeschreven boeken voorgoed vernietigd. Een tweede destructiegolf was het
gevolg van de Franse overheersing aan het eind van de achttiende eeuw. Ondanks deze massale
vernietiging zijn er nog zo'n 15 000 Middelnederlandse handschriften bewaard gebleven. In deze
studie hebben de auteurs getracht de oorspronkelijke kloosterbezitters van zoveel mogelijk van
deze boeken te achterhalen, waardoor een beeld ontstaat van de literatuur die gedurende de late
Middeleeuwen in de kloosters uit de Nederlanden voorhanden was. Tot nu toe is niet eerder
gepoogd om een totaalbeeld te geven van de teksten en hun lezers in dit religieuze milieu.
Omdat een belangrijk aantal teksten over het hele Nederlandse taalgebied zijn verspreid, wordt
in de studie met name aandacht besteed aan de relaties tussen de teksten en hun middeleeuwse
recipienten. De auteurs onderzoeken of er bepaalde patronen in de overlevering zijn vast te
stellen en of er duidelijke centra zijn aan te wijzen van waaruit de geestelijke literatuur in de
volkstaal werd verspreid. Het tweede deel van deze studie bevat een omvangrijk repertorium
van overgeleverde Middelnederlandse kloosterhandschriften, waarin 354 kloosters en 1358
handschriften worden beschreven. Collecties op orde vormt een boeiende kennismaking met de
gevarieerde inhoud van de Middelnederlandse kloosterhandschriften, en is een onmisbaar
naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met het onderzoek naar geestelijke teksten en hun
lezers.
BiSL® - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk
Remko van der Pols 1970-01-01 Note: This book is available in several languages: Dutch,
English.Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder
het tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen.
Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het
Framework BiSL® beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de
publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken
het procesmodel van de best practices van BiSL. Een groot aantal mensen heeft een training
gevolgd over BiSL en het BiSL Foundation examen afgelegd.De belangrijkste wijzigingen die in
deze tweede druk zijn doorgevoerd, zijn: verbeterde (meer consistente) schrijfwijze van
formuleringen en begrippen; tekstuele aanpassingen om de inhoud beter toegankelijk te maken;
consequent doorgevoerde schrijfwijze voor alle benamingen van Procesclusters, Processen en
Activiteiten. uitvoering met steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met name de illustraties is
verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is geworden.BiSL geeft invulling aan de processen en
activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen
vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework, met
aandacht voor zowel operationele, tactische en strategische processen, alsmede voor de
onderlinge relaties.In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen
beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de
eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a. businessinformatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers, systeemeigenaren, CIO?s,
businessmanagers en -consultants. Dit boek is officiële literatuur voor het BiSL Foundation
examen van APMG
Suriname 1983 Opstellen over de sociale, culturele en economische geschiedenis van Suriname
vanaf de 17e eeuw tot heden.
Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen S. R. Criens 1985 For review see: Boeken over
en uit Latijns-Amerika : keuzelijst / samengest. door Hugo van Hoecke. - Antwerpen : KCLB ;
Brussel : NCOS, 1991, p. 8.
Diagnostiek in de bekkenfysiotherapie Petra van Nierop 2014-05-29 Bekkenfysiotherapie heeft
zich aanvankelijk vooral ontwikkeld als behandeloptie. De specifieke diagnostische
mogelijkheden door de bekkenfysiotherapeut zijn echter in de afgelopen jaren steeds verder
uitgebreid; derhalve wordt de term bekkenfysiodiagnostiek geïntroduceerd. Wetenschappelijk
onderzoek heeft zich tot nu toe meer gericht op de behandeling van bekken- en
bekkenbodemgerelateerde klachten. Evidence-based practice zal benut worden om de bestaande
bekkenfysiotherapeutische diagnostiek te beschrijven. Na een inleiding over de ontwikkeling,
plaats en het juridisch kader wordt de bekkenfysiotherapie annoNU beschreven. Vervolgens
komen de functionele anatomie, de indicaties bekkenfysiotherapie, prevalentie en risicofactoren
aan de orde. Een groot deel van het boek is gewijd aan het beschrijven van het
bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Daarna wordt stilgestaan bij het klinisch redeneren, de
bekkenfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Het bekkenfysiotherapeutisch consult
krijgt apart aandacht. En vervolgens is een hoofdstuk gewijd aan specifieke doelgroepen binnen
de diagnostiek door de bekkenfysiotherapeut. Als laatste komt de samenwerking met andere
disciplines aan de orde en wordt de Nederlandse situatie met de internationale vergeleken.
Collecties op orde Karl Stooker
Papiamentu en onderwijs Toos Filomeen Smeulders 1987 For review see: Aart G. Broek, in
Nieuwe West-Indische Gids/New West Indian Guide, vol. 62 (1988); p. 176-180.
Verzamelaars En Volksopvoeders Pepijn Reeser 2012-01-01 Verzamelaars en volksopvoeders
werpt nieuw en helder licht op het Surinaamse museumwezen en mag met recht het eerste
standaardwerk op dit gebied genoemd worden.
Sambumbu Paul van Venlo 1969
Het recht van binnen 2002 Overzicht van de aandachtsgebieden van de Nederlandse
rechtspsychologie met vooral aandacht voor het strafrecht.
Klinisch redeneren bij ouderen Antonius Johannes Emerentia Maria Bakker 2017
Jezus' leer J. van Andel 1883
Obstetrie en gynaecologie Maas Jan Heineman 2007 Leerboek op HBO/WO niveau.
Urogynaecologie Toine Lagro-Janssen 2019-11-16 Dit boek helpt huisartsen bij de diagnostiek
en behandeling van 35 veelvoorkomende urologische en gynaecologisch klachten. Het is het
eerste leerboek over dit onderwerp dat zich specifiek richt op professionals in de eerstelijnszorg.
Tevens is het geschikt voor andere zorgprofessionals. Urogynaecologie verbreedt en verdiept
klachten en ziektebeelden, besteedt aandacht aan nieuwe thema’s en ontwikkelingen, en biedt
praktische handvatten. Het richt zich op zorg in de eerste lijn. Ook vervolgbehandelingen in de
tweede lijn komen in diverse hoofdstukken aan bod. In het eerste deel van het boek leest u over
algemene urogynaecologische thema’s als embryologie, anatomie, hormonale (patho)fysiologie
bij man en vrouw, seksuele problemen, en aanvullend echo-onderzoek. Het tweede deel richt
zich op specifieke klachten en ziektebeelden, zoals menstruatieklachten, subfertiliteit,
preconceptiezorg, LUTS, en klachten over de uitwendige genitalia van vrouwen én mannen. In
het derde deel komen aandachtsgebieden als genderincongruentie, vrouwenbesnijdenis,
seksueel misbruik en urogenitale traumata aan bod. Ongeveer twintig auteurs schreven mee aan
Urogynaecologie. De redactie was in handen van Toine Lagro-Janssen, hoogleraar
Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en kaderhuisarts urogynaecologie np, en Doreth
Teunissen, huisarts en kaderhuisarts urogynaecologie. Urogynaecologie verschijnt in de reeks
Praktische huisartsgeneeskunde. In deze reeks verschijnen uitgaven met praktische en
klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden in de huisartsgeneeskunde.
Diagnose en therapie 2015-2016 J.J.E. van Everdingen 2015-02-06 Diagnose en therapie is hét
standaardnaslagwerk voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden
in de huisartsenpraktijk. Met als uitgangspunt de organen en de orgaansystemen worden bijna
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1.000 klinische beelden beschreven. De diagnostiek en behandeling van deze ziektebeelden
worden op een beknopte, heldere wijze behandeld door vakexperts, huisartsen en apothekers, de
beste combinatie om de klinische relevantie voor de huisartsenpraktijk te waarborgen.
Daarnaast behandelt Diagnose en therapie uitgebreid de indicatiestellingen en de therapieën
met de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk. De teksten zijn zo veel
mogelijk gebaseerd op NHG-standaarden en richtlijnen van specialisten. De hoofdstukindeling
en de index achterin het boek, maken dat het boek gemakkelijk is te raadplegen als men snel iets
wil vinden. Het boek verschijnt tweejaarlijks in een geheel geactualiseerde editie. Regelmatig
worden nieuwe hoofdstukken toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd. Een abonnement op
Diagnose en therapie is mogelijk. Kijk hiervoor op www.bsl.nl
Ziekenhuishygiëne 2000
Leidraad kleine spoedeisende aandoeningen C.A. Brussé 2010-06-10 Praktische ondersteuning
bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten met laagcomplexe aandoeningen die zich
melden op de SEH of bij de huisarts.
Kleine Kwalen in de Huisartsenpraktijk Just Eekhof 2018-12-14 Dit boek beschrijft de
diagnostiek en behandeling van 236 veelvoorkomende kleine kwalen in de huisartsenpraktijk.
Het zijn relatief onschuldige aandoeningen, zoals moeheid, platvoeten of een koortslip. Hierbij
volstaat vaak uitleg en een eenvoudig advies. Het boek is bedoeld voor huisartsen (in opleiding),
praktijkondersteuners, physician assistants, klinisch verpleegkundigen en medisch studenten. In
Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk wordt iedere aandoening aan de hand van een vaste en
overzichtelijke structuur behandeld. De diagnostiek en het beleid zijn voorzien van een rationele
en, zo mogelijk, een wetenschappelijke onderbouwing. Bij vrijwel alle kwalen is ook een
illustratie aanwezig. Aan deze editie zijn twintig nieuwe hoofdstukken en diverse nieuwe
tekeningen en foto's toegevoegd. Daarnaast is al deze informatie nu ook online beschikbaar via
Kleine Kwalen Online. De redactie van Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk bestaat uit Just
Eekhof, Arie Knuistingh Neven, Sjoerd Bruggink, Marissa Scherptong-Engbers, Annemarije
Kruis en Tobias Bonten. Redactie en auteurs hebben expertise als huisarts en
onderzoeker/docent huisartsgeneeskunde. De inhoud van dit boek sluit aan bij de richtlijnen en
standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Aan de achtste, geheel
herziene druk van Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk zijn ruim 20 nieuwe hoofdstukken
toegevoegd (zoals Blauwe plekken, Bedwantsen, Dupuytren). Doordat elk hoofdstuk begint met
kernpunten ziet de lezer in een oogopslag de belangrijkste aspecten van de aandoening. Kleine
kwalen in de huisartsenpraktijk is bedoeld voor huisartsen, huisartsen in opleiding en medisch
studenten. Het boek is echter ook waardevol voor andere artsen, praktijkondersteuners,
physician assistants of klinische verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk met kleine
kwalen worden geconfronteerd. Naast Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk zijn ook de
volgende boeken verkrijgbaar: Kleine kwalen bij kinderen, over aandoeningen die specifiek bij
kinderen voorkomen en Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen, over aandoeningen
die specifiek bij ouderen voorkomen. Sinds 2018 is de online kennisbank Kleine Kwalen Online
beschikbaar. Deze kennisbank maakt ruim 400 aandoeningen ook online toegankelijk. Het
slimme zoeksysteem helpt u snel de juiste informatie te vinden. Iedere aandoening wordt aan de
hand van een vaste en overzichtelijke structuur behandeld. Voor meer informatie:
www.kleinekwalen.nl.
De effectiviteit van regels in het ondernemings- en effectenrecht G. T. M. J. Raaijmakers 2006
Op zoek naar de stilte Alex van Stipriaan 2007 Onderzoek naar tot nu toe onbekende bronnen
van historische informatie in bibliotheken, archieven en musea en bij organisaties en individuen
over de Nederlandse betrokkenheid bij de slavernij en slavenhandel.
Praktische verloskunde Marianne Prins 2009-08-18 In het medische vakgebied neemt de
verloskunde een unieke plaats in. De verloskundige zorgverlener behandelt immers niet alleen
afwijkingen en ziekten, maar begeleidt ook een fysiologisch proces. Een belangrijke taak daarbij
is ervoor te waken dat fysiologische grenswaarden in het zwangerschapsproces worden
overschreden. Een groot deel van dit boek is dan ook gewijd aan fysiologie.Praktische
verloskunde besteedt verder ruimschoots aandacht aan risicobeoordeling, begeleiding van een
normale zwangerschap en een normale bevalling thuis, borstvoeding en anticonceptie post
partum. Ook kleine en grote problemen van de pasgeborene, direct post partum in de eerste
levensweek, komen aan de orde. Het boek biedt verder een beknopte bespreking van de huidige
inzichten in de obstetrische pathologie. Daarbij gaat het in op de wijze waarop verloskundige en
huisarts complicaties tijdig kunnen herkennen en kunnen trachten deze te voorkomen. Deze
twaalfde druk besteedt daarnaast bijzondere aandacht aan actuele onderwerpen als prenatale
screening van congenitale afwijkingen bij de foetus en pijnstilling bij de baring. Ook is er een
hoofdstuk toegevoegd over preconceptionele advisering.
Gerrit Schouten (1779-1839) Clazien Medendorp 1999
Wat je zegt ben je zelf Cees Buddingh' 1987 Aantekeningen uit de jaren 1967-1969.
Surinaams contrast Alex van Stipriaan 1993 Beschrijving van de Surinaamse plantageeconomie tussen 1750 en 1863 tegen de achtergrond van de Caraïbische koloniale geschiedenis
in die periode.
Luchtvaartontwikkelingen in Suriname R. Th. C. Wijdenbosch 1996-01-01
Brondenken Dorien Lathouwers 2010 Beschrijving van een model voor zowel
organisatieverandering als persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken.
Patientveiligheid I. P. Leistikow 2017-01-30 Veel hulpverleners zijn bang om fouten te maken
omdat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de patiënt. Met Patiëntveiligheid, Systematische
Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) kunnen fouten dusdanig geanalyseerd worden dat ze
in de toekomst niet meer gemaakt hoeven worden. Voor medici, verpleegkundigen, paramedici
en leidinggevenden hét middel om op gestructureerde wijze te leren van ongewenste
gebeurtenissen in de gezondheidszorg. Als een patiënt onbedoeld schade oploopt, kan hier op
twee manieren op gereageerd worden: iemand de schuld geven of ervan leren. SIRE gaat uit van
het laatste.
Dynamisch erfgoed Willem Frijhoff 2007 Beschouwingen over de definitie en het belang van
cultureel erfgoed, onder meer voor het identiteitsbesef en het nationale historisch bewustzijn, en
de valkuilen die zich daarbij kunnen voordoen.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Oorlogserfgoed overzee Esther Captain 2010 De Tweede Wereldoorlog raakte het gehele
Koninkrijk der Nederlanden, inclusief het toenmalige Nederland overzee. Het effect van deze
strijd op Nederland én de overzeese gebiedsdelen onderstreept het wereldwijde karakter van
deze oorlog. De relatie tussen moederland en kolonies veranderde definitief door de oorlog. Zijn
er nog sporen van de Tweede Wereldoorlog te vinden in het huidige, onafhankelijke Indonesië en
Suriname? Hoe is de situatie momenteel op Aruba en Curaçao, nog steeds onderdeel van het
Koninkrijk der Nederlanden? En welke vorm heeft de herinnering aan de oorlog in deze
voormalige kolonies gekregen? In "Oorlogserfgoed overzee" komt zowel het behoud als de
teloorgang van het oorlogserfgoed overzee aan de orde. Ook is er aandacht voor rituelen,
herdenkingen, pelgrimsreizen en erfgoedtoerisme die in de loop der tijd zijn ontstaan.
Anamnese En Lichamelijk Onderzoek J. W. M. van der Meer 2017-03-02 Handleiding voor het
onderzoek van patiënten die op een afdeling voor inwendige geneeskunde worden opgenomen of
naar een polikliniek worden verwezen.
Medisch handboek kindermishandeling E.M. van de Putte 2013-08-23 Het Medisch
handboek kindermishandeling is het eerste Nederlandstalige handboek op dit gebied. Het biedt
een grondig overzicht van alle vormen van kindermishandeling, variërend van lichamelijke
mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, tot een nagebootste stoornis. In het boek staat
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de specifieke rol van de arts centraal, bij het eerste vermoeden van kindermishandeling, het
stellen van de diagnose, het spreken met de ouders en het opstellen van een behandelplan.
Steeds opnieuw wordt duidelijk dat artsen in elke fase van dit proces andere disciplines nodig
hebben. De 51 auteurs van dit handboek werken in zeer verschillende domeinen en komen
vanuit alle benodigde disciplines. Dat maakt dit handboek uitzonderlijk voor Nederland en een
onmisbare bron van kennis voor elke arts. Kindermishandeling is een complex probleem met
enorme consequenties voor kinderen, hun toekomst en die van hun gezin. Artsen worstelen
ermee vanaf het moment dat ze in de spreekkamer kindermishandeling vermoeden. Dit medisch
handboek is een overzichtelijk, op de Nederlandse praktijk gericht boek waarin alle
noodzakelijke kennis is samengebracht. Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan een betere
benadering van dit medisch-maatschappelijk dilemma. (Prof.dr. H.S.A. Heymans, emeritus
hoogleraar kindergeneeskunde AMC). Eindelijk! Een handboek waarin praktisch beschreven
staat hoe kindermishandeling herkend en aangepakt kan worden. Deze expertise is nodig voor
een adequate toepassing van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het
zal van pas komen in de praktijk van elke arts. (Prof.dr. R.J. van der Gaag, kinder- en
jeugdpsychiater, voorzitter KNMG). Het Medisch handboek kindermishandeling is bestemd voor
de (basis)arts, huisarts, kinderarts, jeugdarts en SEH-arts.
Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht Willem Hendrik Boom 2012 De bijdragen in
dit boek zijn de uitgewerkte presentaties van het eerste Civilologiecongres dat plaatsvond op 24
juni 2011. Zij betreffen steeds het grensgebied tussen (een aspect van) het civiele recht en
andere wetenschappelijke disciplines. Veelal refererend aan belemmeringen, zoals het verschil
in perspectief tussen het recht en de sociaalwetenschappelijke disciplines en het gebrek aan
uniforme doelstellingen binnen de (normatieve) wetenschap, laten de auteurs zien wat er op
privaatrechtelijk terrein van andere disciplines geleerd of gebruikt kan worden, met welke
vragen en problemen zij worstelen als zij interdisciplinair te werk gaan, en hoe zij die vragen en
problemen hebben aangepakt. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
De avonturen van Bazip Zeehok Cornelis Buddingh' 1975 Enige jaren uit het leven van een
naïeve, kinderlijke figuur, zoals dat zich in zijn eigen warrige gedachten ontplooit.
Ter dood veroordeeld / druk 1 John H. de Bye 2001 De geschiedenis van twee neven die
opgroeien in een joodse plantersfamilie in het Suriname van het einde van de achttiende eeuw.
Kennisdemocratie Roeland Jaap Veld 2010 Beschouwing over de spanning tussen het
democratische bestel en de kennis die nodig is om volwaardig daaraan deel te nemen.
Compendium Kindergeneeskunde G. Derksen-Lubsen 2011-10-19 Compendium
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kindergeneeskunde is een praktische handleiding voor diagnostiek en behandeling van de meest
voorkomende aandoeningen in de kindergeneeskunde. Naast een breed scala aan algemene
onderwerpen, zoals dietetiek, epidemiologie en pathologie, behandelt het boek de
deelonderwerpen spoedeisende problemen, infectieziekten en immunologie, ziekten van de
orgaansystemen, psychosociale problemen, geneesmiddelen en bloedproducten. Een apart
onderdeel is gewijd aan groeicurven, nomogrammen en referentiewaarden. Toegevoegd zijn de
hoofstukken over koorts en koortssyndromen, allergologie, genetische diagnostiek, ernstige
meervoudige beperkingen en onverklaarde lichamelijke klachten. Compendium
kindergeneeskunde is uitgegroeid tot een Nederlandstalig standaardwerk binnen de
kindergeneeskunde. Deze vierde, herziene druk is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
inzichten. Vanaf deze druk is het boek ook integraal via internet te raadplegen.
Meer kwaliteit van leven Rose-Marie Dröes 2017-12-09 Dit boek focust op de integratie van
kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de
geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te
optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een
voorwaarde naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie. In de eerste vier
hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de
aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken
heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: - basiszorg, omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie, - activeringsstrategieën, reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.Tenslotte komen in tien hoofdstukken
alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen
van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun
krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? - hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te
behouden?- wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden?- wat zijn wensen
voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?
Het Geneeskundig Proces H. G. L. M. Grundmeijer 2017-04-12 Klinisch kunnen redeneren is
noodzakelijk om gezondheidsproblemen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Daarvoor is
kennis van klachten en ziekten nodig, maar ook van de achtergronden van het diagnostisch en
van het therapeutisch proces. Daarom wordt ook de gang van zaken in het ziekenhuis besproken.
In het team van auteurs zijn alle medische faculteiten vertegenwoordigd. Ook bruikbaar voor
nurse practitoners die meer inzicht willen hebben in wat de arts doet.
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