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OP DOKTERSADVIES

Minder stress, meer focus
Steven Laureys, neuroloog: ‘Werkt meditatie of is het zweverig tijdverlies? Daarvoor 
bestuderen mijn team en ik samen met internationale collega’s de effecten van meditatie 
op de hersenen. Minder stress, een betere nachtrust en meer focus zijn slechts enkele 
effecten, maar daarover meer in mijn column (pagina 18, red.) In mijn No-nonsense 
Meditatieboek geef ik inzicht in de werking van meditatie en de effecten op lichaam en 
geest. Tien minuten per dag kunnen al een significant verschil maken.’  
Borgerhoff & Lamberigts, € 22,99 

Blik op de toekomst
Internist Marcel Levi, CEO University College 
London Hospitals: ‘Het project The changing face 
of medicine and the role of doctors in the future 
raad ik zeer aan. Dit rapport onderzoekt hoe sociale 
en technologische veranderingen de roeping van 
artsen, de professionele waarden en de relatie  
arts-patiënt kunnen beïnvloeden.’ 
Kosteloos te downloaden via:  
https://medischevervolgopleidingen.nl/
changingfaceofmedicine.

Wat is er met 
de dokter 
gebeurd?
Hein Brackel, kinderarts-
pulmonoloog en bestuurslid 
van de Federatie Medisch 
Specialisten: ‘Het beroep van 
arts is razendsnel veranderd. 
Dit boek laat zien tegen welke 
obstakels de moderne dokter 
aanloopt: op het gebied 
van liefde voor het vak, 
verwachtingen van patiënten 
en het pact tussen economie 
en geneeskunde. De ruim 
dertig auteurs geven vanuit 
verschillende invalshoeken hun 
ervaringen en bespiegelingen 
op de zorg en nodigen je uit 
om in gesprek te gaan over 
wezenlijke vragen.’  
Bohn Stafleu van Loghum,  
€ 35,-

Organisatielessen  
uit de antropologie

De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik 
naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat 
naar tribale samenlevingen doen. Dat maakt De Corporate Tribe 

een eye-opener. Deze kijk kunnen medisch specialisten gebruiken 
die op de onderstroom van hun organisatie de transitie van de 

‘tribe naar team’ willen maken.  
Boom uitgevers, € 37,50

Wij mogen 5 exemplaren van het No-nonsense Meditatieboek weggeven.  
Kans maken? Mail dan voor 15 januari 2020 uw naam en adresgegevens naar 
communicatie@demedischspecialist.nl onder vermelding van ‘No-nonsense Meditatieboek’. 
De boeken worden onder alle inzenders verloot. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

British Medical Association
bma.org.uk

The changing face 
of medicine and  
the role of doctors 
in the future
Presidential project 2017

Op 11 december 
komen ruim 900 bezoekers 

naar het MMV-congres. 
Sprekers belichten daar vanuit 
verschillende invalshoeken het 
thema Opleiden over grenzen. 
Welke boeken mag u volgens 

hen – in het kader van 
dit thema – echt niet 

missen? 
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