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Prometheus Anatomische
atlas 2
Inwendige organen
Ordent de grote hoeveelheid anatomische feitenkennis
Is didactisch opgebouwd in leereenheden
Geeft via de anatomie inzicht in stoornissen, letsels en functionele
beperkingen
Bevat 122 samenvattende tabellen, handige schematische voorstellingen,
heldere Aanduidingen en praktische klinische inzichten
Bevat 1375 prachtige illustraties
PROMETHEUS deel 2 bevat de ontwikkeling en bouw van de inwendige organen. Anatomie is
een vak dat vanaf het eerste moment op de ‘snijzaal’ spannend is. Het is een vak dat zich
kenmerkt door een grote hoeveelheid feitenkennis. Deze enorme berg aan feiten vormt de
basis van de geneeskunde en wordt via PROMETHEUS op een aantrekkelijke en
aanschouwelijke manier overgebracht. PROMETHEUS is opgebouwd uit leereenheden
waarbinnen de kennis is verdeeld in duidelijke porties. Bovendien wordt er op momenten dat er
anatomisch gezien aanleiding toe is een link gelegd met de klinische praktijk. Omgekeerd
worden vanuit de klinische praktijk steeds weer belangrijke verbanden worden gelegd met de
anatomie. Anatomie en kliniek zorgen op die manier voor wederzijdse impulsen en vullen
elkaar aan.In deze vierde druk is opnieuw extra informatie opgenomen, zoals drie nieuwe
leereenheden over bloed. Deze atlas is een onmisbaar hulpmiddel voor studenten, docenten én
ervaren behandelaars.
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