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Ross en Wilson Anatomie en Fysiologie in Gezondheid en Ziekte-Elsevier
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten
sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest
populaire handboeken voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen
en functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en
aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer dan eender
welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal
aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve onlineactiviteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk
studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen
in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen,
complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en
ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om
verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke
illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en
bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof Leerdoelen voor
paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels
en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden
als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties,
inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende
tekst met focus op de meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen
over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de
kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de
veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is
toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web
gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's
evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een
vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.
Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op
divisieniveau van UniCo en is verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde
bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van
bestuur met een beleidswijziging. Er is cash nodig en Alex ? bedrijven worden in de
etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn
bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij
daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun
baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners geworden!
De bestseller Het Doel speelt in een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de
resultaten bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er
is capaciteit te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt
niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het is geen
toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de
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meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als
baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn
nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op zijn vijanden en alles
wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende rivaliserende
partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie
was begonnen. Het leger ging zich ermee bemoeien en het land veranderde in een
politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een op de vijftig mensen het leven
kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk het onderspit delve tijdens de Culturele
Revolutie. Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie
uit te komen en de vrije markt weer tot leven te wekken. In het hele land gingen
miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven en
werken, er ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er
werden illegale fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in 1976 hadden grote
delen van het platteland al afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw
bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het
maoïsme met hun stille revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele Revolutie,
een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over
China in de tijd van Mao. Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de
geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het tweede boek is Mao’s
massamoord, De geschiedenis van China’s grootste drama, 1958-1962. De drie
boeken geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van een deel van het Maotijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden.
Frank Dikötter werd in 1961 in Nederland geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds
2006 is hij hoogleraar Humanistiek aan de Universiteit van Hongkong, voor die tijd was
hij hoogleraar Moderne Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011
won hij de Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij
vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen,
probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn
daar niet altijd voldoende op toegerust. The Leader in Me is een procesaanpak die staf,
leerlingen en ouders betrekt bij het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de
eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van
effectief leiderschap en wordt succesvol toegepast in landen over de hele wereld, ook in de
Lage Landen. De zeven eigenschappen (gewoonten) van effectief leiderschap: 1 Wees
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proactief 2 Begin met het einde voor ogen 3 Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5 Eerst
begrijpen, dan begrepen worden 6 Synergie 7 Houd de zaag scherp Stephen R. Covey was
een internationaal vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn bestseller De
zeven eigenschappen van effectief leiderschap werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke
leiderschapsboek van de twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren in
38 talen. Zijn zoon Sean Covey is executive vice president van FranklinCovey en leidt de
divisie Education van het bedrijf. David K. Hatch is daar global director of strategic initiatives.
Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in Raleigh, North Carolina. Ze heeft
de eerste op leiderschap gebaseerde basisschool in de Verenigde Staten opgezet.
Theoretische en praktische handleiding voor (aankomende) docenten in het hoger
beroepsonderwijs.
Gebruik je innerlijke kracht’ van Louise Hay is het vervolg op 'Je kunt je leven helen'. In
'Gebruik je innerlijke kracht' verdiept Louise Hay haar filosofie van jezelf liefhebben. Louise
neemt je op een liefdevolle manier mee op ontdekkingsreis naar je innerlijke kracht. Miljoenen
mensen hebben door 'Gebruik je innerlijke kracht' manieren geleerd waarop je jezelf kunt
liefhebben. Dit door naar je innerlijke stem te luisteren. Maar ook door je innerlijke kind lief te
hebben, je ware gevoelens te uiten, je creativiteit te uiten en nog veel meer. Een echte mustread voor alle Louise Hay fans. ‘Zie jezelf omgeven door liefde. Zie jezelf gelukkig, gezond en
volmaakt voor je. De machtigste helende kracht is liefde. Laat haar steeds stromen. Jij bent
liefde. En zo is het.’ – Louise Hay

De economische, sociale en politieke implicaties die van invloed zijn geweest op het
ontstaan en de ontwikkeling van de stromingen in de beeldende kunst en de literatuur
vanaf de Oudheid tot in de eerste decennia van deze eeuw.
Artikelenbundel over onderwijskundige problemen in het veranderende hoger en
wetenschappelijk onderwijs.
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