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Van de redactie
110 Wat je aandacht geeft, groeit
		 — Frans Kusse

Colofon

		
wetenschap
112 Werk aan de basis van de biologie en de geneeskunde
		 — Roel van Wijk en Cor Aakster
114 Carstens Stichting bespreekt nieuw onderzoek
118 Een pass profiel bij veroudering: naar een individuele gerichte
stimulatie van vitaliteit
		
— Roel van Wijk
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Dr. Roel van Wijk, moleculair celbioloog; hoofdredacteur
		
visie
Dr. Eduard van Wijk, senior scientist
Drs. Nico Westerman, arts
Een integraal spreekuur voor ouder wordende patiënten
Drs. Gio Meijer, arts
		
— Gerard Jansbergen
Drs. Majella van Maaren, arts
Drs. Marian Rappoldt, arts
Nederland gezonder en minder kosten met een integrale aanpak.
Drs. Frans Kusse, arts; redactiecoördinator
Van
ziektebehandeling naar gezondheidsbevordering
Dr. Cor Aakster, medisch socioloog
		 — Frans Kusse en Gerard Jansbergen
Redactieadres
Deurloostraat 129 hs, 1078 hx Amsterdam
franskusse@xs4all.nl
		
ayurveda
Financiële post
Ayurveda en gezinsplanning
Postbus 133, 3840 ac Harderwijk.
		
— Marike Schoots en Gerrit Jan Gerritsma
Raad van Advies
Drs. Astrid Noorden, master in Nursing Sciences,
Health Practitioner
		
casuïstiek
Dr. Maarten Bode, medisch antropoloog, gespecialiseerd in
sociaal-culturele aspecten van Indiase medische tradities,
Snelle verbetering clusterhoofdpijn na Chinese
met name Ayurveda
(elektro)acupunctuur
Dr. Chun Lee Oei-Tan, arts 			
Dr. Dirkjan van Schaardenburg, reumatoloog
		 — Siti Sukrisno
Dr. Fred Wiegant, celbioloog
Dr. Herman van Wietmarschen, systeem bioloog
Drs. Lex Rutten, arts
Drs. Harry Lamers, arts
		
thema: burn-out
Drs. Martine Busch, director Van Praag Instituut
Overspanning en burn-out in een antroposofisch perspectief
Drs. Fleur Kortekaas, epidemioloog
Abonnementen
		
— Ernst Ellis
€ 70 per jaar (vier nummers).
Langdurige stress bij dieren en het effect hiervan op de gezondheid
Over te maken op rekeningnummer
		
— Caspar Broekman
NL96 INGB 0000 0120 66, t.n.v.:
Stg. Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde te Harderwijk
Homeopathische geneeskunde en burn-out
met vermelding van uw naam en volledige adres.
— Frans Kusse en Alex Leupen
Studenten krijgen korting op verzoek.
Abonnementenadministratie: tijdschriftig@gmail.com
Advertenties
adverteren@tigweb.nl
		
verslagen
Tel. 020-6149660, gsm 06-11392990
Immuniteitsstoornissen bezien vanuit de TCM
nb. Advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen
geweigerd worden
— Marian Rappoldt
Uitgever Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde,
Naalden op de bank: Acupunctuur in de behandeling van depressie,
www.tigweb.nl
schizofrenie en slaapstoornissen
Omslagfoto Jan van der Greef: Wilde zwanen
— Peggy Bosch
Vormgeving en opmaak
			
Roland van Helden bno, Amsterdam
		
hirudotherapie
Druk
Drukkerij Ten Brink, Meppel
Hirudotherapie
Oplage: 1000 stuks
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— Dolf Boddeke

De redactie is onafhankelijk en werkt op basis
van een redactiestatuut.
		
nieuws
Auteursrecht voorbehouden
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets
Reactie op Meester Kackadoris-prijs 2016
uit deze uitgave verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Agenda
De redactie heeft alles gedaan om de rechthebbende van het
beeldmateriaal te achterhalen. Als desondanks beeldmateriaal
geplaatst is waarvan u ( mede) rechthebbende bent, kunt u
contact opnemen met de redactie.
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Aanwijzingen voor het aanleveren van kopij en beeld
kunt u opvragen bij de redactie.
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