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Adviezen om lichamelijk en psychische stress te
verminderen.
Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk,
ligt het leven van de 15-jarige Delia Yebarra in puin. Ze
verlaat het Mexicaanse dorp waar ze opgroeide en maakt
een nieuwe start in Amerika. ‘Delia’s vlucht’ is het eerste
deel van de driedelige Delia-serie van bestsellerauteur
Virginia Andrews. Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een
verkeersongeluk met een vrachtwagen, ligt het leven van de
vijftienjarige Delia Yebarra totaal overhoop. Ze verlaat het
Mexicaanse dorpje waar ze is opgegroeid en maakt een
nieuwe start in Amerika. Het leven op het landgoed van haar
steenrijke tante Isabella in Palm Springs, Californië zou een
droom moeten zijn voor een plattelandsmeisje als Delia, maar
het lijkt meer op een nachtmerrie. Haar tante weigert Delia de
toegang tot het grote huis en verbant haar naar de
bediendenverblijven, samen met een leraar die zich maar al
te graag aan de mooie Delia zou vergrijpen. Hoewel haar
neef Edward aardig tegen haar is, wordt ze behandeld als
oud vuil door haar nichtje Sophia, die jaloers is omdat Delia
zo veel knapper is dan zij. Maar net als Delia enigszins begint
te wennen aan het Amerikaanse leven, belandt ze door
vreselijke omstandigheden weer terug in Mexico, dat ze
amper terugkent. Waar zal Delia zich ooit nog thuisvoelen?
‘Delia’s vlucht’ is het eerste deel in de driedelige Delia-serie
en wordt gevolgd door ‘Delia’s geluk’ en ‘Delia’s gave’.
Stress voor Dummies [pocketeditie]Pearson Education

Dit boek is een vertaling van 'Nursing Outcomes
Classification (NOC)'. Deze derde, herziene
Nederlandse editie van Verpleegkundige
zorgresultaten is gebaseerd op de vijfde
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Amerikaanse druk. De NOC standaardiseert de
namen en definities van zorgresultaten die worden
gehanteerd in de verpleegkundige beroepspraktijk
en in onderwijs en onderzoek. Dat maakt het boek
tot een belangrijk hulpmiddel bij klinisch redeneren.
Met behulp van de zorgresultaten kunnen
verpleegkundigen en andere zorgverleners de
toestand van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of
gemeenschappen beoordelen en
kwantificeren.Verpleegkundige zorgresultaten stelt
verpleegkundigen in staat om veranderingen in de
toestand van de patiënt na de interventies te
beoordelen en op die manier de voortgang van de
patiënt te volgen. De inhoud van het boek is
afgestemd op Verpleegkundige interventies (NIC),
de Internationale NANDA-diagnosen (Nanda
international) en de Functionele
gezondheidspatronen van Gordon.De belangrijkste
kenmerken van dit boek: - volledigheid: 490
geactualiseerde zorgresultaten, waarvan 107 geheel
nieuwe;- evidence-based;- duidelijke en klinisch
zinvolle terminologie;- gebruiksvriendelijke
structuur;- toepasbaar in verschillende disciplines;getoetst in het veld.Verpleegkundige zorgresultaten
draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische
besluitvorming. Het boek voorziet in
standaardisering en definiëring van de benodigde
kennis voor verpleegkundig onderwijs en de
verpleegkundige praktijk. Tevens is het een
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hulpmiddel om leerplannen beter te laten aansluiten
op de praktijk.Dit boek is in de eerste plaats bedoeld
voor verpleegkundigen. Leidinggevenden in de
gezondheidszorg kunnen het boek gebruiken voor
het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten
van de verpleegkundige zorg en het maken van een
doelmatige planning.Nieuwe zorgresultaten zijn
onder meer: Mate van dementie, Gebalanceerde
leefstijl, Herstel na een operatie: direct postoperatief,
Management van longontsteking,
Stressmanagement, Schuldverwerking, Veilige
zorgomgeving en diverse zorgresultaten op het
gebied van Zelfmanagement.
Het bloedstollend spannende boek De pion werd
zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur
over FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu
beschikbaar als midprice-editie. Een
seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord
zijn handtekening door een schaakstuk achter te
laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds
één zet voor te blijven. Bowers zoekt koortsachtig
naar een manier om de man schaakmat te zetten.
Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van
adembenemende thrillerserie nu als midprice. 'Een
fascinerende blik op de scheidslijn tussen goed en
kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock
'Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer
veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND
thrillerbijlage, vijf sterren
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De nieuwe Kay Scarpetta: legendarisch goed In
Chaos, de 24e Kay Scarpetta thriller, worden de
lezers geboeid door de enerverende spanning, de
verrassende wendingen en de modernste
forensische onderzoeksdetails waar Patricia
Cornwell beroemd om is. Het gaat om een jonge
vrouw die overlijdt tijdens een fietstochtje langs de
rivier de Charles. Geen natuurlijke dood, concludeert
Kay Scarpetta. Er is blijkbaar een verband met de
vele gedichten, opgestuurd door een zekere Tailend
Charlie. Maar deze stalker is op geen enkele manier
te traceren. Scarpetta’s eigen geloofwaardigheid en
professionaliteit komen onder vuur te liggen.
‘Patricia Cornwell heeft een hoofdpersoon
gecreëerd die zo echt is, zo gedreven en zo
authentiek, dat lezers vergeten dat Kay Scarpetta
gewoon bedacht is door een auteur,’ aldus USA
Today. De reeks over de vrouwelijke patholooganatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie
van de wereld en werd bekroond met de Edgar
Award en de Gold Dagger Award. Zie ook
www.patriciacornwell.com 'Patricia Cornwell is niet
alleen een begenadigd thrillerschrijver, maar is ook
de grondlegger van een vooraanstaand forensisch
instituut in Virginia.' Peter R. de Vries in DWDD
Ze zijn buurvrouwen en vriendinnen die genieten van het
leven, tot ze tegelijkertijd in zwaar weer terechtkomen. Gerri
was altijd de vrouw bij wie iedereen terechtkon. Totdat haar
huwelijk lijkt te stranden, en ze zich geen raad weet met wat
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dat bij haar losmaakt. Andy heeft geen idee wat ze met een
plotselinge en heftige verliefdheid aan moet. En Sonja’s
wereld stort in als haar man haar van de ene dag op de
andere in de steek laat. Het is moeilijk voor ze om elkaar te
helpen – ondanks, of misschien juist wel door het feit dat ze
al zo lang elkaars steun en toeverlaat zijn. Uiteindelijk is het
BJ, een vrouw met een verborgen verleden, die hen helpt de
weg naar zichzelf terug te vinden...
'Een zinderende must-read voor de fans van Ludlum.' Booklist 'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.'
- Dan Brown In de schimmige wereld van de geheime
diensten, waar spionnen dag in dag uit een geheime oorlog
uitvechten, lukt het de CIA twee terroristencellen te
ontmantelen. Er wordt echter gevreesd dat een derde cel, die
wordt geleid door een kwaadaardig meesterbrein, nog actief
is en elk moment tot actie over kan gaan, met schokkende
gevolgen. Antiterrorisme-expert Mitch Rabb slaat de handen
ineen met een beroepssoldaat doe even fanatiek - en dodelijk
- is als maar kan: ex-marinier en elitestrijder Mike Nash.
Zowel Rapp als Nash heeft vaker oog in oog gestaan met
bloeddorstige jihadisten. Beiden hebben vele levens gered en
zetten zich onvoorwaardelijk in voor hun land. Maar op het
Capitool waait sinds kort een andere wind, en bepaalde
leiders willen Mitch Rapp zo kort mogelijk houden. Dus
wanneer er zich een ijzingwekkend scenario dreigt af te
spelen in de politieke hoofdstad van de Verenigde Staten
besluiten Rapp en Nash nieuwe regels te volgen voordat ze
in actie komen: hun eigen regels.
Note: This pocket book is available in several languages:
English, German, French, Dutch.- Deze pocket guide geeft
een samenvatting van de projectmanagementmethode
PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt
een handzaam en vlot leesbare samenvatting van de
principes, processen en thema s bij deze populaire methode.Page 5/8
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Primaire doelgroep voor dit boek is iedereen die de methode
PRINCE2 wil leren kennen of een methodische aanpak voor
projectmanagement. Het boek is ook erg handig hulpmiddel
voor leden van een projectteam bij een project waar
PRINCE2 wordt toegepast. Ook kan het boek worden
gebruikt als leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen.Deze pocket guide is gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009.Deze pocket guide behandelt alle belangrijke thema s en
processen in projectmanagement and PRINCE2: * Wat zijn
de management processen? * Wat zijn de thema s? *
Tailoring PRINCE2- Een complete, maar beknopte en
handzame gids over PRINCE2 Editie 2009, voor iedereen die
is betrokken bij projecten of projectmanagement, voor slechts
17,50!
De meester van de Afrikaanse avonturenroman Als
missionaris en ontdekkingsreiziger Fuller Ballantyne tijdens
een reis door Afrika verdwijnt, gaan zijn kinderen Zouga en
Robyn naar hem op zoek. De twee raken verzeild in
gevaarlijke avonturen en moeten om te overleven hun
donkerste demonen aanpakken. Klauw van de valk maakt
deel uit van de Ballantyne-serie over het veelbewogen leven
van de familie Ballantyne van 1860 tot 1980 in Rhodesië, het
huidige Zimbabwe. Internationale bestseller 'Als je van
beeldende en ongecompliceerde actie houdt, dan is Smith
wat je zoekt' - Sunday Express
'De schok van de val' van de Britse auteur Nathan Filer is een
boek dat iedereen ontroert en achterlaat met een glimlach.
De negenjarige Matthew en zijn broer Simon sluipen tijdens
hun vakantie stiekem s nachts naar buiten. Alleen Matthew
komt veilig terug. Tien jaar later heeft hij nog steeds moeite
met de gebeurtenissen van die nacht. Wat begint als een
vertelling van een wanhopige jongen, verandert in het verhaal
van een moedige jongeman die op zoek is naar een manier
om de herinnering aan zijn broer levend te houden. Nathan
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Filer heeft met 'De schok van de val' een ontroerend,
hartverwarmend en universeel portret over verlies, liefde en
familie geschreven. Met `De schok van de val heeft hij de
Costa Book Award 2013 gewonnen.
-- E-boek enkel leesbaar met iBooks. -- Velen voelen zich
geroepen om een blog te beginnen, weinigen houden het
langer dan enkele maanden vol. Of je nu plannen hebt om
jouw droomblog uit de grond te stampen of vindt dat jouw
bloggoesting een fl inke boost kan gebruiken: het
BLOGBOEK bundelt alle kennis die longtime blogster Kelly
Deriemaeker de afgelopen tien jaar verzamelde, en laat je
achter met een hoop inspiratie, tips en tricks van andere
succesvolle bloggers, frisse ideeën en vooral veel goesting
om zelf aan de slag te gaan. Waarom bloggen mensen?
Welke blog wil je maken? Hoe vaak moet je posten? Hoe
meet je je succes? Hoe krijg je meer bezoekers? Hoe vind je
je focus? Dit boek biedt antwoord op deze en vele andere
blogkwesties.
Dawkins duikt in de eigenaardigheden, verveling en wanhoop
van langgestraften. Tegen de verwachtingen in komt echter
geen beeld van tomeloze bruutheid en geweld naar voren,
maar eerder een genuanceerde exploratie van mannen die
hun best doen hun geest actief te houden in bijna
onmogelijke omstandigheden. Dawkins' verhalen zijn grappig
en triest, en staan vol wonderlijke details, zoals het
ruilsysteem dat is gebaseerd op tatoeages die zijn gezet met
kalligrafeerinkt, zelfgemaakte speelkaarten en sigaretten, een
enkele paardenbloem die van de luchtplaats naar binnen is
gesmokkeld, snoep bereid van poedermelk, water, suiker en
hete saus, verhit in de magnetron en daarna gerold tot
glazige balletjes. Hij zet genuanceerde personages neer voor
wie je, met al hun duidelijke tekortkomingen, sympathie voelt
en die meteen tot leven komen. Graybar Hotel is een
krachtige verzameling verhalen die een stem geeft aan
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misschien wel de meest veronachtzaamde leden van onze
samenleving.
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