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'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze vierde, herziene Nederlandse
editie is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige
handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; - evidencebased; - vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek; - duidelijke en
klinisch zinvolle terminologie; - in het veld getoetst; - gecombineerd met de NANDA-diagnoses.
Ensure you thoroughly understand the intricate details of providing effective care for adults as they age. Ebersole & Hess’ Toward
Healthy Aging, 10th Edition is the only comprehensive gerontological nursing text that effectively communicates how to provide
holistic care, promote healthy lives, and address end-of-life issues and concerns. Grounded in the core competencies
recommended by the AACN in collaboration with the Hartford Institute for Geriatric Nursing, the tenth edition has been extensively
revised and updated with shorter, more streamlined chapters and pedagogical features to facilitate learning. It covers the areas of
safety and ethical considerations, genetics, communication with the patient and caregiver, promoting health in persons with
conditions commonly occurring in later-life world-wide addressing loss and palliative care and much more. Special sections
provide an honest look at the universal experience of aging and the nurse’s role in the reduction of health disparities and
inequities as a member of the global community. Plus, it contains a variety of new learning features that focus on applying
research and thinking critically in when providing care to aging adults across the care continuum.
Lisa Taddeo is een groot nieuw talent. Voor Drie vrouwen volgde ze acht jaar lang de sekslevens en verlangens van drie gewone
Amerikaanse vrouwen. Een journalistieke én literaire tour de force. Lina, een huisvrouw in een buitenwijk van Indiana, zit al een
jaar of tien in een doodgebloed huwelijk. Ze hunkert naar seks, maar haar man raakt haar nauwelijks aan. Ze begint een affaire
die haar volledig verzwelgt. Sloane, een glamoureuze ondernemer, laat haar echtgenoot toekijken terwijl ze seks heeft met
anderen. Voor wie doet ze dat? Maggie, een middelbare scholier in een klein gehucht in North Dakota, wordt verleid door haar
leraar Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een rechtszaak volgt en niemand in het kleine stadje haar verhaal gelooft. Drie
vrouwen is een baanbrekend boek waarin de vrouwelijke begeerte in al haar heftigheid en schoonheid wordt neergezet. Na een
verhitte veiling sloot Nijgh een deal voor drie boeken. De verhalenbundel en de roman zijn zo goed als gereed.
Children can and do survive cancer; the last decade has seen many major advancements in treatment. Written honestly, yet in a
reassuring tone, by a reference librarian whose child has survived cancer, Children with Cancer draws together a wealth of up-todate information essential for anyone who wishes to help a child or family through this ordeal--including relatives, friends, teachers,
and clergymen, as well as doctors, nurses, and other health care professionals. The information ranges from sophisticated, hard-tofind medical facts to practical tips on how to handle side effects, and much more. Describing in detail the whole range of childhood
cancers, Bracken explores how they affect the child, the treatments available, how to cope with the changes this diagnosis will
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bring to the entire family, and where to go for both medical and emotional help. It also includes an appendix of common medical
tests, a glossary of terms, and comprehensive lists of organizations, clinics, and cancer centers, complete with names and
addresses. Reviews of the previous edition: "A remarkable job....The technical information is clearly stated, up to date and
accurate.....But most of all, this is a human book."--Los Angeles Times "Comprehensive, well written, accurate, and
compassionate.... Bracken's book can serve as a primary reference for parents and can be used as well by health care
professionals and teachers." --Science Books and Films
This text introduces nursing students to the cognitive skills, or thought processes, required of professional nurses. Using a
practical approach and a nursing process framework throughout, the book provides a bridge between the theory and the
application of these skills. Cognitive skills are presented in a competency-based, clinically oriented format, with emphasis on
teaching critical thinking. Chapters end with a workbook section, to provide students with real-world applications of what they have
learned. Case studies and checklists throughout aid the student in applying content. The book is written at an accessible reading
level.
Colorful mnemonic cartoons and illustrations make it fun and easy to remember key facts and nursing concepts for the NCLEXRN?® examination.
Fun and engaging, this must-have review resource covers the nursing concepts and content found on the latest NCLEX-RN
examination. It features a concise outline format that’s perfect for studying, as well as 2,020 review questions to test your
knowledge and help you prepare for the exam. Colorful illustrations and mnemonic cartoons clarify essential nursing concepts and
offer a visual way for you to remember key facts for the NCLEX exam. Answers and rationales are provided for every practice
question. Unique! An integrated systems approach incorporates pediatric, adult, and older adult lifespan considerations in each
body system chapter. Unique! Mnemonic cartoons provide a fun, easy way to review and remember key nursing concepts. A fullcolor, user-friendly design enhances content and helps you quickly locate special features. Appendixes for each chapter
summarize medications and nursing procedures for quick reference. Practice questions at the end of each chapter and on the
companion CD -- 2,020 in all -- provide a wealth of NCLEX examination preparation in both print and electronic formats. The
companion CD features practice questions available in both study and quiz/exam modes that are divided by content area and
allow you to create a customized review experience based on your personal study needs. Electronic alternate item format
questions on the CD, such as priority drag-and-drop and "hot spot" illustrated point-and-click questions, prepare you for the
interactive question types you'll encounter on the computerized NCLEX examination. Answers and rationales for all review
questions help you understand why correct answers are right and incorrect options are wrong. An Alert! feature highlights key
nursing concepts frequently found on the NCLEX examination. Separate chapters on pharmacology and nursing management
help you focus on these areas of emphasis on the NCLEX examination. Additional practice questions raise the total to 2,020 in the
book and on the companion CD. More figures, charts, and cartoons further illustrate important anatomy, procedures, and disease
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processes. Application and analysis questions challenge you to use your critical thinking skills and closely mirror the types of
questions on the NCLEX-RN® examination. UNIQUE! A pediatric disorders icon makes it easy to distinguish pediatric disorders
from adult disorders in chapters with system-integrated content. The detailed table of contents includes disorder headings to help
you quickly find information on specific disorders within system-integrated content.

‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote
natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond
hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van
wetenschappelijke vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de
eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan
Amanda en Clay op vakantie naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New
Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede leven in dit luxe vakantiehuis.
Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het
huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens
ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine
ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de huid van de tijd
geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen in tijden van crisis.
Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het
resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ – Kirkus
Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig
geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en
het lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende roman.’ – The New
Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig
scrollen door berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de
urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris Review ‘Een pageturner, een
perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en
claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het
levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke
werkelijkheid wordt.’ – Esquire
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A collection of visual images and mnemonics to assist nurses and nursing students to increase memory and learning.
Brain Builders helps readers tap into more of their brain's potential through the mental exercise of vocabulary building
and memorization. With the exercises in this book, readers can improve test scores, increase IQ, memorize more
information, communicate more effectively, and excel in work and interactions with other people. The book also reveals
eight time-proven memory techniques, encourages Scripture memorization, and offers insights into language that will
open new doors for any reader.
De eens zo innige band tussen Isma en de jongere tweeling Aneeka en Parvaiz wordt zwaar op de proef gesteld als
Parvaiz besluit in de voetsporen van hun overleden jihadi-vader te treden en verdwijnt. Dan komt Eamonn, zoon van een
machtig politicus, in het leven van de zussen. is Eamonn Aneeka's ware liefde? Of het middel tot Parvaiz' bevrijding?
Plots is het lot van beide families onlosmakelijk met elkaar verbonden en blijkt hoe verwoestend liefde en loyaliteit
kunnen zijn. Kamila Shamsie geeft met dit spannende en hartverscheurende verhaal een uiterst genuanceerde inkijk in
de complexiteit van burgerschap, liefde, familie en verschillende culturen in Europa.
Parijs, 13 november 2015. Antoine Leiris is thuis met zijn zoontje van anderhalf. Zijn vrouw Hélène is met een vriend
naar een concert in het Bataclantheater. Opeens verschijnen er berichten op zijn telefoon over aanslagen. Hij gaat op
zoek naar zijn vrouw, 24 uur later hoort hij dat zij die nacht om het leven is gekomen. Enkele dagen later plaatst Antoine
Leiris een brief aan de terroristen op Facebook: hij weigert hun daden te beantwoorden met haat. De brief wordt
wereldnieuws. In Mijn haat krijgen jullie niet beschrijft Antoine Leiris hoe hij zijn dagen doorkomt na de fatale nacht, tot
het moment dat hij met zijn zoon het graf bezoekt. Met weinig woorden laat hij zien dat het leven hoe dan ook doorgaat
en door moet gaan zonder de open blik naar de wereld te verliezen. ‘Ik moet naar Melvil toe, die wakker wordt uit zijn
middagslaapje. Hij is net zeventien maanden, straks gaat hij zoals elke dag zijn tussendoortje eten, daarna gaan we
zoals elke dag spelen, en zijn leven lang zal dat jongetje jullie beledigen door gelukkig en vrij te zijn. Want nee, zijn haat
krijgen jullie ook niet.’
Mosby's Pharmacology Memory NoteCards: Visual, Mnemonic, and Memory Aids for Nurses, 3rd Edition is a colorfully
illustrated collection of spiral-bound cards that brings together the difficult drugs and topics related to pharmacology into
one portable volume. Using a wide variety of learning aids, humor, illustrations, and mnemonics, this valuable tool helps
you master pharmacology in class, in clinicals, and in preparation for the NCLEX® examination. Specific topics include:
administration, antibiotics/antivirals, anticoagulants, cardiac drugs, CNS drugs, diuretics, endocrine drugs, GI drugs,
musculoskeletal drugs, pain drugs, psychiatric drugs, pulmonary drugs, and reproductive/OB drugs. For practicing
nurses, these cards provide an always-useful refresher on pharmacology. Over 90 cartoons offer humorous and
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memorable presentations of key drugs. Full-color cartoons and color-highlighted monographs provide a visually engaging
way to learn. Mnemonics and other time-tested memory aids help you grasp and remember even the most difficult
concepts. Thick pages and spiral-bound format create the perfect portable tool that is durable enough for the clinical
environment. Colored thumb tabs at the bottom of the page allow you to quickly reference material. What You Need to
Know sections on the back of each image give you more information about each illustrated topic in a quick and easy-toreview format. Colored highlights in the What You Need to Know sections draw your attention to key information:
Serious/Life-Threatening Implications are highlighted in pink Most Frequent Side Effects are blue Important Nursing
Implications are yellow Patient Teaching information is green NEW coverage throughout highlights contemporary and
timely topics on pharmacology all in one clinical tool. 8 brand new cards focus on administration by inhalation, lovenox,
fentanyl, and more. New mobile device version enables you to study on the go.
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.
Get the updated classic that provides innovative exercises that promotes change The Therapist’s Notebook, Volume 2: More Homework,
Handouts, and Activities for Use in Psychotherapy, is the updated classic that provides mental health clinicians with hands-on tools to use in
daily practice. This essential resource includes helpful homework assignments, reproducible handouts, and activities and interventions that
can be applied to a wide variety of clients and client problems. Useful case studies illustrate how the activities can be effectively applied.
Each expert contributor employs a consistent chapter format, making finding the ’right’ activity easy. The Therapist’s Notebook, Volume 2:
More Homework, Handouts, and Activities for Use in Psychotherapy, includes innovative field-tested activities to assist therapists in a wide
range of applications, including adults, children, adolescents and families, couples, group work, trauma/abuse recovery, divorce and
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stepfamily issues, and spirituality. Format for each chapter follow by type of contribution (activity, handout, and/or homework for clients and
guidance for clinicians in utilizing the activities or interventions), objectives, rationale for use, instructions, brief vignette, suggestions for followup, and contraindications. Three different reference sections include references, professional readings and resources, and bibliotherapy
sources for the client. Various theoretical perspectives are presented in The Therapist’s Notebook, Volume 2: More Homework, Handouts,
and Activities for Use in Psychotherapy, including: cognitive behavioral narrative therapy solution focus choice theory and reality therapy
REBT strategic family therapy experiential art and play therapies couples approaches including Gottman and Emotionally Focused Therapy
medical family therapy Jungian family-of-origin therapy adventure-based therapy The Therapist’s Notebook, Volume 2: More Homework,
Handouts, and Activities for Use in Psychotherapy, is a horizon-expanding guide for marriage and family therapists, psychiatric nurses,
counselors, social workers, psychologists, pastoral counselors, occupational therapists, counselor educators, school social workers, school
counselors, and students.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een eigentijdse, spannende roman
waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om daar op te
groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de
jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een
wrede zeegodin die een hekel heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht
zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus,
verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal
vragen om een verschrikkelijk offer.
A collection of mnemonics and cartoons to enhance retention of pharmacology data for nursing students
Medical acronyms and abbreviations offer convenience, but those countless shortcuts can often be confusing. Now a part of the popular
Dorland’s suite of products, this reference features thousands of terms from across various medical specialties. Its alphabetical arrangement
makes for quick reference, and expanded coverage of symbols ensures they are easier to find. Effective communication plays an important
role in all medical settings, so turn to this trusted volume for nearly any medical abbreviation you might encounter. Symbols section makes it
easier to locate unusual or seldom-used symbols. Convenient alphabetical format allows you to find the entry you need more intuitively. More
than 90,000 entries and definitions. Many new and updated entries including terminology in expanding specialties, such as Nursing; Physical,
Occupational, and Speech Therapies; Transcription and Coding; Computer and Technical Fields. New section on abbreviations to avoid,
including Joint Commission abbreviations that are not to be used. Incorporates updates suggested by the Institute for Safe Medication
Practices (ISMP).
Mosby's Medical Terminology Memory NoteCards, 2nd Edition is a colorfully illustrated collection of spiral-bound, removable flash cards that
presents medical terminology in one fun, portable volume. Using a wide variety of learning aids, humor, illustrations, and mnemonics, this
valuable tool helps you master medical terminology in class, in clinicals, and in preparation for exams. Topics include terminology for
anatomy, positional and directional terms, body cavities, cells, congenital disorders, disciplines, body systems and structures, diseases,
diagnostic procedures, and pharmacology. Approximately 200 full-color cartoons use mnemonics and visual stimuli to help you learn and
retain essential medical terminology with ease. Subject and alphabetical listings offer you two ways to quickly access the appropriate card.
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Handy size and spiral binding provide you with a sturdy, portable, study tool. Perforated pages enable you to remove the cards from the
binding and rearrange them for use as flash cards. Color-coded pages differentiate topics, allowing you to easily locate a subject. NEW cards
and updated content include: "Seeing" Medical Terminology When to Use a Combining Vowel Word Roots More Prefixes Pronunciation
Guidelines to Unusual Plural Forms Anatomical Position Directional Terminology Posterior and Dorsal Medial and Lateral Breathing
Animals Firefish Paintbox For Back To School - Wide Ruled Composition Notebook. Size: 6 inches x 9 inches. 55 sheets (110 pages for
writing) - 158435399080 memory notebook of nursing volume 2
In two freestanding but linked volumes, Textbook of Neural Repair and Rehabilitation provides comprehensive coverage of the science and
practice of neurological rehabilitation. This volume, Medical Neurorehabilitation, can stand alone as a clinical handbook for
neurorehabilitation. It covers the practical applications of the basic science principles presented in volume 1, provides authoritative guidelines
on the management of disabling symptoms, and describes comprehensive rehabilitation approaches for the major categories of disabling
neurological disorders. Emphasizing the integration of basic and clinical knowledge, this book and its companion are edited and written by
leading international authorities. Together they are an essential resource for neuroscientists and provide a foundation for the work of clinical
neurorehabilitation professionals .
Now in its second decade of publication, this landmark series draws together and critically reviews all the existing research in specific areas
of nursing practice, nursing care delivery, nursing education, and the professional aspects of nursing. Volume 17 focuses on focus on
complementary health and pain management and includes chapters by Mariah Snyder, Susan E. Auvil-Novak, Donna L. Algase, Beverly J.
McElmurry, and Merle H. Mishel.
It’s a fun, visual review for the NCLEX! Illustrated Study Guide for the NCLEX-RN® Exam, 8th Edition covers all the nursing concepts and
content found on the latest NCLEX-RN examination. A concise outline format makes studying easier, and 2,300 NCLEX exam-style review
questions (including alternate item formats) are included to test your knowledge at the end of each chapter and on the Evolve companion
website. Written by NCLEX expert JoAnn Zerwekh, this study guide uses colorful illustrations and mnemonic cartoons to help you remember
key concepts for the NCLEX-RN exam. UNIQUE! Mnemonic cartoons provide a fun, easy way to review and remember key nursing concepts
and disease processes. UNIQUE! The integrated systems approach incorporates pediatric, adult, and older adult lifespan considerations in
each body system chapter. UNIQUE! Appendixes for each chapter summarize medications and nursing procedures for quick reference.
Electronic alternate item format questions on Evolve prepare you for the interactive question types on the computerized NCLEX examination,
including priority drag-and-drop and hot-spot (illustrated point-and-click) questions. Practice questions on the Evolve companion website are
available in both study and quiz modes and separated by content area, allowing you to create a customized review experience based on your
personal study needs. Answers and rationales for all review questions show why correct answers are right and incorrect options are wrong.
NEW! 2,300 review questions are now included on the Evolve companion website. Two NEW alternate item question types are added:
graphic options and questions incorporating audio. UPDATED content reflects the latest NCLEX-RN test plan and incorporated important
clinical updates. NEW! Page references to an Elsevier textbook are provided with each question, for further study and self-remediation. NEW!
Disorder names are highlighted in color in the index for quick reference. EXPANDED coverage of management of care reflects the increased
percentage of this content on the NCLEX-RN test plan.
Testing Strategies for the NCLEX-PN Examination chapter addresses the challenges of the Next Generation NCLEX® and provides targeted
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strategies for success. UNIQUE! Mnemonic cartoons provide a fun, easy way to review and remember key nursing concepts and disease
processes. More than 2,000 review questions on the companion Evolve website are available in both study and quiz modes and separated by
content area, allowing customized review based on personal study needs. Examples of Next Generation NCLEX-style questions on the
companion Evolve website familiarize you with these new types of questions. Answers and rationales are provided for all review questions.
Test Alert! boxes highlight key concepts frequently found on the NCLEX examination. Alternate item format questions on the companion
Evolve website prepare you for these question types on the NCLEX examination. UNIQUE! Appendixes for each chapter summarize
medications and nursing procedures for quick reference. Nursing Priority boxes make it easier to distinguish priorities of nursing care.
Pharmacology tables make key drug information easy to find, with high-alert medications noted by a special icon. Special icons distinguish
pediatric and adult disorders and identify content on self-care and home care. A separate chapter on pharmacology and medication
administration helps you focus on this area of emphasis on the NCLEX examination.
Outlines an instructional design methodology aimed at reducing time spent learning and designing courses and improving training results by
involving learners, creating healthier classroom environments, and building communities.
A collection of images and mnemonics to color that increase memory and learning in nursing
Focuses on behavioral and pharmacologic interventions for depression, treatments of late-life insomnia, behavior interventions in nursing
homes, interventions for incontinence, and home modification interventions. For clinicians and researchers.

This outstanding, comprehensive review resource provides the necessary tools to prepare for the Family Nurse
Practitioner certification exam, with over 1,300 multiple-choice review questions based on the actual exam content and
format. Answers and rationales are provided at the end of each chapter. Includes a CD-ROM with all the questions from
the book.
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen
zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest
uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het
leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het
bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis
maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat
zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het
experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de
vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst op van twintig
aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en
het bericht ging direct viral. In Over tirannie werkt Snyder deze twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de
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geschiedenis. Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën
zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin één leider of één partij uitdrukking gaf aan
de stem van het volk en beloofde de burgers te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd lijkt
het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw
zo actueel. Een voordeel is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te stuiten.
TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden
(2011) en Zwarte aarde (2015). In januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
Alix Chamberlain is een vrouw die krijgt wat ze wil, en ze heeft er haar beroep van gemaakt om andere vrouwen te laten
zien hoe je dat doet. Ze is dan ook geschokt als haar babysitter, Emira Tucker, 's avonds in de plaatselijke
delicatessenwinkel wordt aangesproken door een beveiliger, die bij het zien van de jonge zwarte vrouw met een witte
peuter een ontvoering vermoedt. Een kleine menigte is er getuige van, een omstander filmt alles, en Emira voelt zich
vernederd. Alix staat erop de situatie recht te zetten. Emira is 25. Ze staat op het punt haar ziekteverzekering te
verliezen, heeft geen idee wat ze met haar leven aan moet en is zich bewust van Alix' behoefte om haar te helpen. Maar
als zich tussen beide vrouwen een verrassende connectie openbaart, blijkt die al snel alles wat ze over zichzelf, en
elkaar, dachten te weten overhoop te gooien. Vol empathie en scherpe maatschappelijke kritiek is Zo'n leuke leeftijd een
verrassende debuutroman over de complexe realiteit van volwassenwording, en wat het betekent om iemand als 'familie'
in je leven op te nemen. Kiley Reid (Los Angeles, 1987) volgde de Iowa Writers' Workshop, waar ze de Truman Capote
Fellowship kreeg. Zo'n leuke leeftijd is haar debuut. Ze woont in Philadelphia. Reese Witherspoon-boekenclubkeuze
Times, Stylist, Elle, Glamour en BBC Beste Boek van 2020 'Een prachtig verhaal over hoe we nu leven.' Elizabeth Day,
auteur van Het feest 'Een nieuwe literaire ster. Wat een genot om een debuutroman te ontdekken die je doet verlangen
naar het vervolg van de carrière van de auteur.' The Times 'Een sensationele millennialaanpak van de negentiendeeeuwse zedenroman die doet denken aan een andere recente literaire sensatie. Ik had gedacht te kunnen voorspellen
dat Kiley Reid de nieuwe Sally Rooney is. Maar Zo'n leuke leeftijd is zo sprankelend en wezenlijk dat ik in plaats daarvan
voorspel dat we volgend jaar in spanning op de nieuwe Kiley Reid zullen wachten.' The Guardian 'Lees alsjeblieft Zo'n
leuke leeftijd. Laat je meeslepen door de empathische benadering van zelfs de smerigste personages, sta jezelf toe om
Emira's millennialangsten over volwassenwording te delen, verheug je over Briars nog ongetemde persoonlijkheid, en
wees blij dat Kiley Reid nog maar net is begonnen.' NPR 'De provocerendste pageturner van het jaar.' Entertainment
Weekly
'Vanavond zal er op het bal iemand worden vermoord. Het zal geen moord lijken en de moordenaar zal dus niet worden
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gepakt. Herstelt u dat onrecht, dan wijs ik u de weg naar buiten.' Wat begon als een feest, eindigt in een tragedie. Terwijl
het vuurwerk de donkere lucht boven het landgoed Blackheath doet opleven, wordt Evelyn Hardcastle, de jonge, mooie
dochter van het huis, vermoord. Maar Evelyn zal niet slechts één keer sterven. Totdat Aiden, een van de genodigden op
het feest, haar moord zal weten op te lossen, zal de dag zich steeds herhalen, elke avond eindigend met het fatale
pistoolschot. De enige manier waarop deze cirkel kan worden doorbroken is door de moordenaar te identificeren. Maar
iedere keer als de dag opnieuw begint, wordt Aiden wakker in het lichaam van een andere gast. En iemand is
vastbesloten om te voorkomen dat Aiden ooit uit Blackheath zal ontsnappen. De zevenvoudige dood van Evelyn
Hardcastle is een unieke en bloedstollende roman waarin Agatha Christie, Downton Abbey, Cluedo en Groundhog Day
samenkomen in een duizelingwekkend mysterie waaraan je niet kunt ontsnappen. Stuart Turton is een
freelancereisjournalist die werkte in onder meer Shanghai en Dubai. De zevenvoudige dood van Evelyn Hardcastle is zijn
debuutroman. Hij woont met zijn vrouw in West-Londen. 'Verbluffend. Wat een genot om jezelf over te geven aan dit
boek, om met elke bocht in het doolhof weer op nieuwe ontdekkingen en zinderende wendingen te stuiten. Een triomf
van een verhaal met op het laatste moment een reeks onthullingen die net zo adembenemend zijn als de finale van een
vuurwerkshow.' THE GUARDIAN 'Adembenemend, verfrissend origineel, duivels ingenieus. Ik heb nog nooit eerder
zoiets gelezen, een zegevierend boek. Ik wou dat ik het had geschreven.' A.J. FINN, AUTEUR VAN DE VROUW IN HET
RAAM 'Misdadig slim. Complex, fascinerend en verbijsterend - een verbazingwekkend, ragfijn debuut.' THE TIMES
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