Algemeen: handig voor de coschappen
1. Diagnostiek van alledaagse klachten
2. Rapid interpretations of EKG’s
3. Leidraad Spoedeisende aandoeningen
4. Leidraad Fysische diagnostiek

€89,99
€52,00
€25,11
€22,49

Leidraad Fysische diagnostiek
In deze bijzondere leidraad geschreven door onder
andere drs. Kramer wordt de interpretatie van het
lichamelijk onderzoek besproken. Bij elke afwijking
staat een korte uitleg en een bijbehorende differentiaal diagnose. Handig voor elke arts-in-spé.

ReMedI Coschapfolder
in samenwerking met de Co-raad

Een boekenlijst aangepast op de wens van de coassistent
Bij Stichting ReMedI verkopen we allerlei zakboekjes en andere
boeken voor tijdens de coschappen. Om wat meer duidelijkheid
te krijgen welke boeken handig zijn, is er in samenwerking met
de Co-raad een ênquete gedaan bij huidige coassistenten. In
deze folder laten we de voorkeuren van de coassistenten zien.
Kom vooral ook eens lang bij ReMedI om de boeken in te zien.

Uitgelicht!

Compendium Geneeskunde bevat een overzicht van de studiestof van Geneeskunde. Aan de hand van tabellen, illustraties en
overzichtelijke schema’s worden verschillende disciplines met
de daarbij horende anatomie, fysiologie, histologie en diagnoses
besproken. In samenwerking met meer dan 60 studenten en 30
specialisten is dit boek tot stand gekomen. Erg handig boek om
voor elke coschapweek het bijpassende discipline door te nemen.

€116,95

Alle prijzen zijn inclusief MFVR-korting
Prijzen zijn onder voorbehoud

Coschap Interne geneeskunde

Coschap Psychiatrie

1. Compendium Differentiële diagnostiek €67,50
2. Acute boekje
€34,86
3. Kernboek Interne geneeskunde
€118,80
Compendium DD is een enorme aanvulling voor zowel je interne
coschap als de daaropvolgende coschappen. Deel 1 bevat een
schematische weergave van de vele ziektebeelden, terwijl deel 2
meer uitleg geeft. Het past makkelijk in je witte jas!

Coschap Heelkunde
1. Leidraad chirurgie
2. Leerboek chirurgie

€23,31
€108,90

De Leidraad-serie heeft voor elk coschap een apart zakboekje, zo
ook voor je coschap chirurgie. Leidraad chirurgie geeft een essentieel overzicht in alle aspecten van de chirurgie, zoals perioperatieve zorg, syndromen, algemene chirurgie, gastro-intestinale
chirurgie, vaatchirurgie, traumatologie en transplantatiechirurgie.
Leren hechten met Edustitch
Tijdens Skillsplaza leer je hechten,
maar om thuis verder te oefenen is
de hechtset van Edustitch inclusief
instructievideos ideaal. Handig voor
heelkunde maar ook voor andere
coschappen met een SEH-week.
€60,-

€25,11

Coschap Neurologie
1. Neurologie van A. Hijdra et al.
2. Leidraad Neurologie
3. Neuroscience van D. Purves et al.

€89,96
€22,50
€69,75

Ook voor een reflexhamer, stemvork en ooglampje voor een kleine
prijs kan je terecht bij Stichting ReMedI.
Ooglampje 		€6,89
Disposable ooglampje €3,40
Stemvork
€8,12
Reflexhamer
€5,71

Coschap Gynaecologie
1. Leidraad Gynaecologie
€25,11
2. Obstetrie & Gynaecologie van M.J. Heineman €130,50

Coschap Dermatologie
1. ABC of Dermatology

€44,86

Coschap KNO
1. KNO en Hoofd-hals chirurgie

€107,10

Coschap Oogheelkunde
1. Zakboek Oogheelkunde

€44,01

Coschap Huisartsgeneeskunde

Coschap Kindergeneeskunde
1. Leidraad Kindergeneeskunde

1. Leidraad Psychiatrie

€23,31

1. Leidraad Huisartsgeneeskunde

€25,11

