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De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze
gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt
en hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte.
Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het
gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door
een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal
lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste
roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman
Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene
Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft
direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim
blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Studieboek voor hbo-opleidingen in de gezondheidszorg.
Deze introductie tot het strafrecht biedt een grondige
kennismaking met het materiële strafrecht, het
strafprocesrecht en het sanctierecht. De achtste editie is
geactualiseerd naar de stand van de wetgeving per 1 oktober
2020. In het bijzonder heeft de inwerkingtreding van de Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen tot
veel wijzigingen geleid.
Studieboek op hbo-niveau.
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Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt!
Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet
door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze
meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf
kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect
uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer
ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting
bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of
ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald.
Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook
morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het
erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te
dromen.’ Flair

In deze Boom Basics staat het Jeugdrecht centraal.
De Boom Basics geven je snel inzicht in een
rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de
puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden
kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor
tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van
je kennis! Voor een compleet overzicht van alle
delen en productvormen ga je naar
www.boombasics.nl.
Hoe motiveer je een patint tot een gezondere
leefstijl? En hoe versterk je het vermogen van een
patint om de regie te voeren over zijn eigen
gezondheid? Dat zijn twee belangrijke onderwerpen
die in 'Gezondheidsbevordering en zelfmanagement'
Page 2/8

Get Free Ati Pharmacology Proctored Answers
2013
worden besproken. In dit boek wordt gezondheid op
micro-, meso- n macroniveau bekeken. De eerste
twee hoofdstukken bespreken verschillende visies
op gezondheid, gezondheidsrisico's en factoren die
de volksgezondheid benvloeden. In de volgende
hoofdstukken ligt het accent op preventie,
gezondheidsbevordering en zelfmanagement van de
patint, waarbij Intervention Mapping het
uitgangspunt is van de gehanteerde systematiek.
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn
chronische gezondheidsproblemen, het sociale
netwerk van de patint, problematiek rond
verwerking, en eHealth, maar natuurlijk ook de
relatie tussen de verpleegkundige en de patint, en
de rol van de verpleegkundige als
gezondheidscoach. Nieuw in deze editie zijn een
training 'bevorderen van zelfmanagement' en een
training 'de verpleegkundige als gezondheidscoach'.
Een belangrijke aanvulling is de onlineleeromgeving
met links, leervragen en samenvattingen. Kijk
hiervoor op www.studiecloud.nl.
'Gezondheidsbevordering en zelfmanagement' is
bedoeld voor de bachelor- (hbo-v, niveau 5) en
mastersopleidingen voor verpleegkundigen. Het
boek sluit aan bij het Beroepsprofiel
Verpleegkundige 2020 en Verpleegkundig specialist
2020. Ook sluit het aan bij de CanMeds met de
competenties van gezondheidsbevorderaar en
reflectieve evidence-based werkende professional.
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Een onmisbaar boek voor de competent
voorlichtende professional. Dr. Barbara Sassen is
als docent en postdoc verbonden aan de University
of Applied Science, Faculteit Gezondheidszorg,
Hogeschool Utrecht. Daarnaast geeft zij
masterclasses en trainingen over het thema 'de rol
van de zorgprofessional in het bevorderen van
zelfmanagement van de patint'.
Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen
in kleine groepen. Door haar brugfunctie tussen
psychologie en sociologie neemt de groepsdynamica
een unieke plaats in binnen de sociale
wetenschappen. Dit boek behandelt de
hoofdthema's uit de groepsdynamica. Een selectie
hieruit: niveaus en interventies in groepen,
groepsvorming, groepsontwikkeling, communicatie,
feedback, groepsprocessen, besluitvorming,
conformiteit, groepsnormen, groepsidentiteit,
situationeel leiderschap, het functioneren van teams.
Daarbij worden er op systematische wijze
verbindingen gelegd met de praktijk. Dit boek is
bestemd voor mensen die professioneel met
groepen werken of daartoe in opleiding zijn. Jan
Remmerswaal (1945) is sociaal-psycholoog. Als
opleider, trainer, docent en adviseur is hij de
afgelopen dertig jaar betrokken geweest bij een
groot aantal opleidingen en cursussen in het Hoger
Onderwijs (zowel universitair onderwijs als hbo) en
binnen bedrijfsgerichte opleidingen. Zijn
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belangstellingsgebieden betreffen groepsdynamica,
teambuilding, begeleiding van groepen,
veranderingsmanagement, coaching, counseling,
supervisie en intervisie. Hij publiceerde een groot
aantal artikelen op het terrein van groepen en
begeleiden van groepen, en negen boeken,
waaronder de drie delen 'Groepsdynamika deel I:
Inleiding, deel II: Kommunikatie, en deel III:
Groepsontwikkeling'. Hij is ook hoofdredacteur van
het tijdschrift 'Werken Leren en Leven met Groepen'.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
Inleiding tot de theoretische grondslagen van de
sociologie.
Praktisch perfectAnna koopt een schattige cottage, en ze
krijgt een knappe maar onuitstaanbare buurman op de koop
toe...Boekerij
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave:
hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony
Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast
een tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als
Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer
verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou
denken. Als je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna
onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd Thomasserie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de
auteurs, dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean
Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook
humoristisch. Sp!ts
De wereld verandert razendsnel. Het zwaartepunt van de
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economie verschuift van West naar Oost, we staan voor
ecologische uitdagingen, de vergrijzing en ontgroening doen
de welvaartsstaat kraken, jongens en meisjes volgen massaal
hoger onderwijs, de kerken lopen leeg en wellnesscentra vol,
het huwelijk maakt plaats voor een verscheidenheid aan
samenleefvormen, depressie lijkt alomtegenwoordig, maar we
leven langer dan ooit tevoren... Het is niet eenvoudig om de
betekenis, de oorzaken en de gevolgen van die fenomenen te
begrijpen. Misschien kan de sociologie, als wetenschap die
de samenleving bestudeert, daarbij een handje helpen.
Sociologie, een hedendaagse inleiding is een eerste
kennismaking met de studie van de samenleving. Het boek
streeft ernaar om theoretisch inzicht en praktische toepassing
te combineren. Aan de hand van illustraties en actuele
voorbeelden tonen de auteurs hoe de sociologie kan
bijdragen tot een beter begrip van de samenleving, en haar
impact op ons leven. - Bron : cover.
Studieboek op hbo-niveau voor verpleegkundigen,
kwalificatieniveaus vier en vijf.
Leidraad voor professionele hulpverlening bij persoonlijke
problemen, ook buiten de geestelijke gezondheidszorg
bruikbaar.

Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de
Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar
geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet
eens mag blijven.
Kwesties omtrent het vermogensrecht doen zich in
het dagelijks leven volop voor. Deze titel bevat een
grondige uiteenzetting van de kern van het
vermogensrecht.
Vorm en beweging is sinds jaar en dag hét leerboek
over het bewegingsapparaat voor de studie
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geneeskunde en overige (para)medische
opleidingen. Dit fraaie boek valt op door zijn helder
geschreven tekst en de grote hoeveelheid
anatomische tekeningen. Niet voor niets wordt Vorm
en beweging al bijna veertig jaar door vele
opleidingen gebruikt als hét studieboek op het
gebied van de functionele anatomie van het
menselijk bewegingsapparaat.In deze nieuwe druk
zijn veel illustraties verduidelijkt en zijn enkele
teksten inhoudelijk gewijzigd. Daarnaast is in de
lopende tekst een steunkleur aangebracht waarmee
het boek nog aantrekkelijker en leesbaarder is
geworden. Daarmee is het boek volledig up to date
en past ook deze druk uitstekend in het huidige
onderwijssysteem van medische en paramedische
opleidingen in Nederland
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Inleiding tot de filosofie voor studenten in de
biologische wetenschappen, waarin aan de hand
van concrete casussen het belang van filosofische
reflectie wordt gedemonstreerd.
Leerboek voor pabo-studenten.
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar
relatie verbroken om bij haar grote liefde Leonardo te
zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt
haar: haar baan, de liefde, vriendschappen en haar
geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw avontuur
met een andere man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze komt
bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo
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aan haar bed staat. Hij wil haar verdriet wegnemen.
Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met een
demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is
de sensuele Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt.
'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine
`Leonardo mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil
`Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de
personages!' Valerie Voor de lezers van Mijn Man en
Negentig dagen Genevieve.
Deze inleiding tot het ondernemingsrecht is inhoudelijk
toegesneden op de doelgroep van beginnende
ondernemingsrechtjuristen. De auteurs slagen erin de
leerstukken terug te brengen tot hun essentie,
verhelderd met voorbeelden en jurisprudentie.
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