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De redactie is onafhankelijk en werkt op basis
		
De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotovan een redactiestatuut.
colleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek en behanAuteursrecht voorbehouden
deling van stress-gerelateerde klachten
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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.
Aanwijzingen voor het aanleveren van kopij en beeld
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kunt u opvragen bij de redactie.

