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van de redactie
Van de redactie — Frans Kusse
actueel
covid-19 en fytotherapie – Kan Chinese kruidengeneeskunde
behulpzaam zĳn bĳ covid-19? — Marian Rappoldt
Neuraaltherapie – Een overzicht van theorie, wetenschappelĳk
onderzoek en toepassing — Jean Pierre Jansen
column
Het lichaam boeit ons, maar waar is de geest gebleven?
— Prof. Dr. Dirkjan van Schaardenburg
wetenschap
covid-19, wat is ‘bewĳs’ — Prof. Dr. Frits A.J. Muskiet
Werken aan weerbaarheid — Cor Aakster
Bindweefsel – de nieuwe integraal van de geneeskunde
— Roel van Wĳk
Werk aan de basis – Intracellulaire pathogene micro-organismen
in ziekte en gezondheid 3. Methodologie — Dr. Gĳs Jansen
Jodium: het vergeten element van ons immuunsysteem met functies
als antioxidant en antimicrobieel middel — Prof. Dr. Frits A.J. Muskiet
visie
prOud – Proeftuin probiotica in de ouderenzorg. Een evaluatie van de
implementatie van probiotica bĳ antibiotica-geassocieerde diarree
in de ouderenzorg — Martine Busch en Herman van Wietmarschen
Honderd jaar antroposofische gezondheidszorg.
Antroposofische gezondheidszorg en wetenschappelĳk onderzoek
— Michel Gastkemper
Water en ‘het geheugen’ — Maarten Gast
diergeneeskunde
Afscheid nemen – Mensen en huisdieren in de laatste levensfase
— Evelien van der Waa
Fred en Wilma, het Flintstone koppel – Dier-mens relaties,
het thema ‘dood’: ‘passing away’ of ‘passing (in) a way’
— Drs. Ruth Boerekamp
boekbesprekingen
Cor van Groningen en Jan van Klinken – Kanker, kennis kansen keuzes
Peter C. Gøtzsche – Vaccinaties – waarheid, leugen en controverse
— Redactie TIG
Straling van alle kanten bekeken – Ruud Swagemakers
Dick Bĳl – Griep. Prikken slikken of heel voorzichtig niets doen?
— Gio Meĳer
Maaike de Vries en Tamara de Weĳer – Handboek leefstĳlgeneeskunde,
De basis voor iedere praktĳk — Frans Kusse
Lieneke van de Griendt – Studeerden wĳ medicĳnen of geneeskunde?
Een nieuwe kĳk op de aanpak van chronische aandoeningen
— Frans Kusse

De redactie is onafhankelĳk en werkt op basis
van een redactiestatuut.
Auteursrecht voorbehouden
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelĳke toestemming van de uitgever.
in memoriam
De redactie heeft alles gedaan om de rechthebbende van het
beeldmateriaal te achterhalen. Als desondanks beeldmateriaal
Yvonne
Coolen — Hans van Montfoort
geplaatst is waarvan u ( mede) rechthebbende bent, kunt u
contact opnemen met de redactie.
agenda
Aanwĳzingen voor het aanleveren van kopĳ en beeld
tig – tĳdschrift
voor integrale geneeskunde | jaargang 35 | nummer 4 | 2020
kunt u opvragen bĳ de redactie.
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