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Junqueira Histology Test Bank
Studieboek op hbo-niveau.
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.
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren twee mannen die al
lange tijd met elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en over hun niet aflatende liefde voor
Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit
eerder gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige, onthullende en onderhoudende gesprekken
tussen president Barack Obama en muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de
bepalende momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof tussen de
Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam archiefmateriaal en biedt een
fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun eigen, onconventionele
zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: *
Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama die
nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit de persoonlijke
archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast * Historische foto's en documenten die dienen als
omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met gitaren en tijdens ten minste één rit met een Corvette spreken
Obama en Springsteen over het huwelijk en het vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende
avontuur en de lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest
inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter en
waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en ze onderzoeken samen hoe het
verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.

Contains descriptions for 864 computer-assisted-instruction and reference programs for Medicine, Nursing, Allied Health,
Dentistry, and other health professions. Those dealing with Patient Education and Health Promotion can be found in a
seperate volume.
De medische illustraties van dr. Frank Netter oogsten, zelfs jaren na zijn dood, veel lof van artsen uit de hele wereld. Hij
wordt gezien als de belangrijkste medische illustrator van het menselijk lichaam en de werking ervan. Zijn prachtige
illustraties zijn gebundeld in een collectie van 8 delen, elk toegewijd aan een specifiek stelsel van het menselijk lichaam.
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Deze serie kreeg de naam 'The Netter Collection of Medical Illustrations' en is een echte klassieker geworden die nog
steeds dagelijks door duizenden medici en studenten wordt geraadpleegd. Sinds het verschijnen van de eerste uitgave in
1948 is er nog nooit een Nederlandse editie verschenen. Na ruim 65 jaar komt hier echter verandering in met de uitgave
'De Netter Collectie van Medische Illustraties, Ademhalingsstelsel. Dit imposante geactualiseerde boekwerk van 640
pagina's, en ruim 750 illustraties, biedt de lezer een fascinerende visuele reis door ons ademhalingsstelsel. Aan bod
komen onder andere de fysiologie, diagnostiek en anatomie van ons ademhalingsstelsel. Tevens worden uiteenlopende
longaandoeningen zoals COPD, astma en pulmonale hypertensie op een verbluffende gedetailleerde wijze in beeld
gebracht. Deze Nederlandse vertaling, bewerkt door longarts dr. S. de Hosson, mag daarom niet ontbreken in de
boekenkast van longartsen, huisartsen, overige zorgprofessionals en studenten geneeskunde.
This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 4th Asia Information Retrieval
Symposium, AIRS 2008, held in Harbin, China, in May 2008. The 39 revised full papers and 43 revised poster papers
presented were carefully reviewed and selected from 144 submissions. All current issues in information retrieval are
addressed: applications, systems, technologies and theoretical aspects of information retrieval in text, audio, image,
video and multi-media data. The papers are organized in topical sections on IR models image retrieval, text classification,
chinese language processing, text processing, application of IR, machine learning, taxonomy, IR methods, information
extraction, summarization, multimedia, Web IR, and text clustering.
Contains 229 interactive videodisc programs for medicine, nursing, allied health, patient education, and health promotion
(in 1996). Also includes a description of the various hardware systems and configurations used at the time.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het
geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt
postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug
toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek
van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote
toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk lek
ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap
en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op
meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn
personages.’ Volkskrant magazine
Langman's Medical Embryology covers embryology for medical, nursing, and health professions students with a strong clinical emphasis. The
text is highly valued as a teaching and learning resource for its clinical correlation boxes, summaries, problems to solve, illustrations and
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clinical images, and clear, concise writing style—all of which make the subject matter accessible to students and relevant to instructors. Online
material includes Simbryo—an animation program showing processes, organs, and systems developing in human embryos—as well as review
questions and full text online. A separate Faculty Image Bank and PowerPoint presentations are also available.
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur
moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan,
maar krijgt ook te maken met vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven
waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een democratisch bewind
heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden
Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
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 online-activiteiten
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.
Literatuurwetenschappelijke vergelijking van de weergave van de werkelijkheid in enkele hoogtepunten van de westerse litteratuur van
Homerus tot Proust.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als
Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen
en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er
achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal
zwakker voor staat dan ooit.
The most authoritative, current, and beautifully illustrated histology text available—with an enhanced CD-ROM that includes all art and figures
in the text. NEW chapter-ending multiple-choice questions review must-know material NEW CD-ROM will now include all tables and art from
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the text NEW clinical vignettes have been added to each chapter Full-color, easy-to-understand drawings provide just the right level of detail
necessary to reinforce key concepts and facilitate comprehension and retention of text material For more than three decades, Junqueira's
Basic Histology has been unmatched in its ability to explain the function of cell and tissue structure in the human body. Updated to reflect the
latest research in the field, and enhanced with more than 1,000 illustrations, most in full-color, the Fourteenth Edition reflects the most
comprehensive and modern approach to understanding medical histology available anywhere. This well-regarded classic is distinguished by
chapters focusing on the cytoplasmic and nuclear compartment of the cell, the four basic tissues that form the organs, and each organ
system. In response to reader demand, the legends are now concise, stand-alone summaries of the illustrations. Applauded for its visual
appeal, Junqueira’s is enhanced by full-color micrographs that comprise a complete atlas of tissue sections. These state-of-the-art
micrographs highlight the important features of every tissue and organ in the human body, while full-color, easy-to-understand drawings
provide just the right level of detail necessary to clarify the text and make learning easier.
-- This now-famous, stress-reducing review book is written exclusively by medical students for medical students preparing for the USMLE
Step 1 -- Up-to-date study topics pinpoint key areas of basic science and clinical material, saving students valuable time -- Offers extensive
mnemonics to facilitate rapid recall

This user-friendly text and atlas combination is filled with clear explanations, art, and micrographs to elucidate key
concepts and facilitate learning Doody's Core Titles for 2021! For more than four decades, this trusted classic has been
considered the hands-down best overview of human tissue structure and function. Accessible yet comprehensive,
Junqueira's Basic Histology provides everything you need to know about cell biology and histology, integrating the
material with that of biochemistry, immunology, endocrinology, and physiology; it provides an excellent foundation for
subsequent studies in pathology. It covers all tissues, every organ system, organs, bone and cartilage, blood, skin, and
more. Formatted in a way that optimizes the learning process, Junqueira's explains how to study the structures of cells
and tissues; the cell cytoplasm and nucleus; and the four basic tissue types and their role in the organ systems. Each
chapter includes multiple-choice self-test questions enabling readers to assess their comprehension of important
material; some questions utilizing clinical vignettes or cases to provide real-world relevance. Junqueira's is written
specifically for students of medicine and other health-related professions, as well as for advanced undergraduate courses
in tissue biology—and there is nothing else like it. Features: Self-test questions in every chapter Key points and summary
tables highlight key content Clinical correlations presented with each topic Illustrations depict key aspects of cell biology
and histology Electron and light micrographs deliver a definitive atlas of cell, tissue, and organ structures Valuable
appendix explains light microscopy stains Lab manual alerts readers to see what they are actually reading about in reallife patients; enhanced lab manual available online Links to Junqueira micrographs
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een
gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk
wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en
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psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het tragische te
plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt
alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en TaNehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte
man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met daarbij de relevante ECG's. U wordt uitgedaagd
deze ECG's eerst zelf te interpreteren in het licht van de patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en
formuleert u een plan van aanpak, voordat u de interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot moeilijk en
staan in een willekeurige volgorde. Aan een kant van de pagina staat het probleem met bijbehorende ECG, op de andere
zijde staat het antwoord met de bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit boek is door Piet Machielse,
spoedeisende hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur van de Engelstalige versie John Hampton, heeft
zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst. Net als in de praktijk komen in willekeurige volgorde complexe en minder
complexe vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers van verschillende niveaus; van student tot
specialist en van verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom: 150 ECG-problemen is een uniek boek met bijzondere
ECG's. Een must voor de ECG-freaks onder de verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een
praktisch boek voor geinteresseerden die ECG's willen leren lezen en hun vaardigheid daarin willen bijhouden."
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