Studiewijzer
Dit boek biedt op de volgende manieren
ondersteuning bij het studeren:

Canon
Elk hoofdstuk begint met een overzicht
van de belangrijkste kernbegrippen, theorieën en methoden, en feiten.

Casus
In veel hoofdstukken zijn casus gebruikt
om de tekst te illustreren. Soms is er één
casus gebruikt, die door de hele tekst
doorloopt, te herkennen aan de toevoeging ‘vervolg casus’. Soms zijn het verschillende casus.
Casus 3.1

Diabetes mellitus (DM) type 2
Anno 2020 hebben ruim 1,1 miljoen
Nederlanders DM type 2. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
schat dat dit aantal in 2040 zal zijn
toegenomen tot 1,5 miljoen, met ruim

Kader
In een aantal hoofdstukken zijn kaders
geplaatst. Deze geven een verdere uitleg
van een bepaald element uit de hoofdtekst.
Die zijn vervolgens ook in een kader in de
tekst weergegeven.
Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:
Kernbegrip
Volksgezondheid
De gezondheidstoestand van een bepaalde
populatie, in termen van ‘omvang en
spreiding van gezondheid en ziekte in de
bevolking’.

Op deze manier wordt duidelijk waar in
de tekst deze belangrijkste kernbegrippen,
theorieën, methoden en feiten terug te
vinden zijn. Samen vormen ze de canon
van het vakgebied.

Kader 2.1

Berekening van de levensverwachting
De levensverwachting wordt berekend
op basis van gegevens over sterfte naar
leeftijdsgroep. In de regel gaat men uit
van sterftecijfers naar vijfjaarsgroep
(voor 0–4, 5–9, 10–15 … 90–94, 95+ jaar),
zoals gepubliceerd door bijvoorbeeld het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deeplinks

Literatuur

In de tekst staan deeplinks opgenomen,
die het mogelijk maken verdere informatie over het betreffende onderwerp te
vinden, of een illustratief filmpje te bekijken. Ze zijn te herkennen aan het blauwe
pijltje.

In de tekst wordt op een aantal plaatsen
een bron gegeven. De bronnen zijn in de
literatuurlijst aan het eind van het hoofdstuk terug te vinden. Elk hoofdstuk sluit
bovendien af met suggesties voor websites
en 'aanbevolen literatuur' om verder te
lezen.

Deze betekenissen van ziekte komen lang
niet altijd overeen. Zo voelt de meerderheid
van de mensen met een chronische aandoe-
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Oefenvragen
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Per hoofdstuk zijn vijf tot tien oefenvragen opgenomen. Een link is te vinden aan
het eind van elk hoofdstuk. Dat ziet er zo
uit:
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Websites
https://www.vtv2018.nl/.
Aanbevolen literatuur

Die link is te benaderen via het ebook.
Nadat een keuze gemaakt is, wordt een
toelichting gegeven op het (juiste) antwoord.
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