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Schizo A Novel By Nic Sheff Eczanecinselsaglik
The topic-related series Topics in Medicinal Chemistry covers all relevant aspects of drug research, e.g. pathobiochemistry of diseases, identification and validation of (emerging)
drug targets, structural biology, drug ability of targets, drug design approaches, chemogenomics, synthetic chemistry including combinatorial methods, bioorganic chemistry,
natural compounds, high-throughput screening, pharmacological in vitro and in vivo investigations, drug-receptor interactions on the molecular level, structure-activity
relationships, drug absorption, distribution, metabolism, elimination, toxicology and pharmacogenomics. Medicinal chemistry is both science and art. The science of medicinal
chemistry offers mankind one of its best hopes for improving the quality of life. The art of medicinal chemistry continues to challenge its practitioners with the need for both
intuition and experience to discover new drugs. Hence sharing the experience of drug research is uniquely beneficial to the field of medicinal chemistry. Drug research requires
interdisciplinary team-work at the interface between chemistry, biology and medicine.
Maak kennis met Jacob, veertien jaar oud. Hij werkt aan een uitbreiding van Einsteins relativiteitstheorie en heeft een betaalde baan als kwantumfysicus. Bijzonder, zeker als je
weet dat bij Jacob op 3-jarige leeftijd de diagnose autisme werd gesteld en zijn ouders werd verteld hun verwachtingen aan te passen. Zijn moeder zag echter dat haar zoon
meer kon dan de artsen haar vertelden en ze besloot hem zelf te onderwijzen – met verbazingwekkende resultaten. De vonk spoort je aan altijd op zoek te blijven naar ‘de
vonk’, om de ware potentie van anderen te kunnen ontdekken.
Het succesvolle Amerikaanse model Lee Miller arriveert in 1929 in Parijs om haar droom na te jagen: een leven als kunstenares. Ze ontdekt dat ze liever achter de camera staat
dan ervoor en haalt de beroemde fotograaf Man Ray over haar te leren fotograferen. Man Ray is een charismatische figuur, en al snel raken hun levens zowel op professioneel
als op persoonlijk vlak met elkaar verweven. In dit fascinerende en filmische debuut, dat zich beurtelings afspeelt in het Parijs van de jaren 30 en het door oorlog verscheurde
Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, treedt Lee Miller uit de schaduw van deze beroemde man om zelf een glansrol op te eisen, ondanks alle offers die ze daarvoor moet
brengen.
Sheff relates his personal struggle with drugs and alcohol in this poignant and often disturbing memoir. Paul Michael Garcia is the perfect choice for narrator; his stern and
entirely believable voice captures the desolation in Sheff's tale. His reading is wonderfully underplayed, and necessarily so. Garcia becomes Sheff, offering a gritty and raw
performance that demonstrates just how dire the circumstances surrounding Sheff's existence really were.
Just Say Know! With drug education for children more important than ever, this nonfiction book draws on the experiences of the NY Times bestselling father/son team of David
and Nic Sheff to provide all the information teens and tweens need to know about drugs, alcohol, and addiction. From David Sheff, author of Beautiful Boy (2008), and Nic Sheff,
author of Tweak: Growing Up on Methamphetamines (2008), comes the ultimate resource for learning about the realities of drugs and alcohol for middle grade readers. This book
tells it as it is, with testimonials from peers who have been there and families who have lived through the addiction of a loved one, along with the cold, hard facts about what
drugs and alcohol do to our bodies. From how to navigate peer pressure to outlets for stress to the potential consequences for experimenting, Nic and David Sheff lay out the
facts so that middle grade readers can educate themselves.
Hoe belandt een doodgewoon meisje uit een nette buurt in Melbourne in de wereld van prostitutie en drugs? In de verbluffende autobiografie ‘Onder mijn huid’ vertelt Kate
Holden openhartig over hoe ze veranderde van uitmuntende kunstgeschiedenis student tot een verloren meisje in de greep van heroïne, schimmige figuren en de seksindustrie.
Ondanks alles wat Kate heeft meegemaakt, weet ze haar verhaal zonder enige schaamte en met een goede dosis humor en relativering te beschrijven. Hoe heeft de jonge,
afgedwaalde Kate haar leven weer in het gareel gekregen? De Australische Kate Holden (1972) heeft met haar autobiografie ‘Onder mijn huid’ haar naam op de internationale
kaart gezet als talentvolle debuutschrijver. Haar boek omvat een unieke vertelling over hoe ze als nette student in de schimmige wereld van seks en drugs in Melbourne
belandde. Naast de dramatische gebeurtenissen is het haar gelukt om een literair meesterwerk te schrijven waarin ze haar memoires op een persoonlijke en soms humoristische
manier met de wereld deelt. Intussen is haar boek in elf landen verschenen en heeft ze drie internationale reizen achter de rug om haar unieke verhaal te vertellen, en met
succes. ‘Onder mijn huid’ is genomineerd voor meerdere prijzen, waaronder beste debuut in 2005 en beste Australische bestseller in 2006. Haar schrijfcarrière nam een plotse
vogelvlucht, en geeft haar een hoopvolle toekomst.
Disturbances of various domains of cognitive function have been shown to provide a major determinant of outcome for patients with psychiatric conditions. Cognitive impairment
is present in an array of diseases, including schizophrenia (with its prodromal stage), mood disorder, autism spectrum disorder, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder,
post-traumatic disorder, and eating disorder. In an effort to develop effective therapeutics for cognitive impairment, bridging of preclinical and clinical evidence has been
attempted. This edited Book will provide a forum for researchers and clinicians interested in the phenomenology, underlying mechanisms, and treatment of cognitive impairment
associated with psychiatric illnesses. Twenty-eight contributions from 8 countries in Europe, Middle East, Asia, North America, and South America represent studies dealing with
genetic, molecular, imaging, physiological, psychological, and behavioral issues. Information in this Book will facilitate the development of therapeutics of greater clinical value.
Treatment resistant schizophrenia (TRS) is common, affecting approximately a third of patients diagnosed. Despite the prevalence of TRS, the best approach to practical
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management is often unclear to clinicians and patients. Treatment Response and Resistance in Schizophrenia offers a practical, clinically focused guide to TRS and the realworld challenges faced by those impacted. Over 14 chapters this resource covers the principles and practice of TRS, from the definition, epidemiology, and clinical assessment,
to the pharmacological, physical, and psychological management of treatment resistance. All chapters have been written by internationally leading experts in the field to ensure
busy clinicians have high-quality, applicable content that is rooted in real clinical experiences. A chapter of case studies is included to link real-life scenarios to each of the
instructive chapters, illustrating approaches to practical management and application. Part of the Oxford Psychiatry Library, this useful pocket book is an invaluable resource and
quick reference for psychiatrists, psychiatry trainees, and other mental health practitioners, as well as clinical psychologists, primary care physicians, and specialist nurses.
Ben Jewell is aan het eind van zijn Latijn. Zijn tienjarige autistische zoon Jonah heeft nog nooit een woord gezegd. Wanneer Ben en Jonah noodgedwongen intrekken bij Bens
bejaarde vader, zijn drie generaties mannen - een die niet kan praten, twee die niet willen - tot elkaar veroordeeld. Terwijl Ben als alleenstaande ouder worstelt met de goede
bedoelingen van maatschappelijk werkers, ontdekt hij veel over zichzelf, over zijn zoon en over het verleden van zijn vader. Shtum is een ontroerende roman over familiebanden,
liefde en het vermogen om te veranderen. Voor de lezers van Graeme Simsion en Jonathan Safran Foer. Jem Lester is leraar Engels op een middelbare school en heeft twee
kinderen. Een van hen heeft een ernstige vorm van autisme. 'Een indrukwekkende roman die een scherp beeld geeft van de worsteling die gezinnen met autistische kinderen
dagelijks moeten doormaken, en die de lezer meeneemt in een opwindende achtbaan van gevoel, humor en verdriet.' The Guardian 'Schrijnend en ongelofelijk grappig... Het slot
is verbijsterend; dit is een onvergetelijke roman.' The Times
Nick en haar nicht Helena groeien samen op met de zwoele zomerhitte, de zongebleekte dokken en feestjes vol gin en jazz van het prachtige Tiger House op Martha s Vinyard. Het zijn de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog en de wereld ligt aan hun voeten. Helena staat op het punt Martha s Vinyard te verruilen voor het glamoureuze Hollywood en een kersvers huwelijk. Nick reist haar jonge echtgenoot
Hughes tegemoet, die terugkeert van het front. Begin zestiger jaren gaan Nick en Helena terug naar Tiger House, met hun kinderen Daisy en Ed. Samen proberen ze dat gevoel van grenzeloze
mogelijkheden terug te halen en de teleurstelling over het verloop van hun levens te verdoven. Een schokkende ontdekking brengt echter een aantal duistere geheimen aan het licht die de familie voor altijd
zullen ontwrichten.
This book analyzes schizophrenia management in the context of recent clinical therapeutic advances that have transformed the measurements and outcomes landscape. Unlike any other resource, this
volume carefully develops the social and clinical guidelines that affect the life of the patient and defines its role in schizophrenia treatment outcomes. The text begins by determining the concepts,
development, neuroscience, and guidelines for positive outcomes before analyzing the gaps in the literature. The text addresses medical concerns in relation to outcomes in schizophrenic patients, including
substance use, impact from antipsychotic medications, and medical comorbidities. The text also covers external determinants that may inhibit positive outcomes, including cultural factors, stigma, and
environmental issues. Written by experts in schizophrenia care, this book compiles sound research, current clinical trends, and modern measurement markers into a well-organized compendium that delivers
this data into a practical guide for measuring treatment outcomes in patients suffering from the disease. Schizophrenia Treatment Outcomes is the ultimate guide for psychiatrists, psychologists, nurses, social
workers, and all medical practitioners interested in improving outcomes for schizophrenia patients.
The fascinating, shocking, and ultimately quite hopeful story of one teen’s downward spiral into mental illness by the bestselling author of Tweak. Miles’s little brother Teddy is missing. The police believe he
drowned at the beach—the very same day Miles had his first schizophrenic episode. But Miles knows better—Teddy is alive. Kidnapped. There was even a witness! Fueled by guilt, Miles sets off to rescue
Teddy. There is so much to overcome, though. The endless pills he must take. The girl who steals his heart and plays with it. The black crows that follow him. As seen through Miles’s distorted perception, his
world closes around him as he pushes to keep it open. What you think you know about his world is actually a blur of gray, though, and the sharp focus of reality proves startling. The New York Times
bestselling author of Tweak, son of David Sheff (author of Beautiful Boy, the memoir adapted into a movie of the same name starring Steve Carell and Timothée Chalamet), Nic Sheff offers a fascinating and
ultimately quite hopeful story of one teen’s downward spiral into mental illness. Praise for SCHIZO: Included in CNN.com's roundup of "new titles to feed your YA addiction" “Readers fascinated by the dark
side of the human mind in realistic fiction will enjoy this deft portrayal of a brain and a life spiraling out of control. Miles is an endearing character whose difficult journey will generate compassion and hope.”
–School Library Journal “[T]he crafting of the plot and the convergence of the different storylines keeps pages turning. Schizo is a thrilling read for teens.” –VOYA "[A}n insightful perspective on one teen’s
struggle with mental illness." —Publishers Weekly "Miles's clipped first-person narration is immediate and intimate." —Horn Book "[A] heartbreaking story, but particularly important in the climate around mental
illness today." –Bustle.com
Jij tegen mij is het verhaal van Mikey en Ellie, twee jonge mensen van wie de families gescheiden worden door een gruwelijk geheim. Hij is arm en zij is rijk. Hij werkt als bordenwasser in een restaurant, zij
doet haar eindexamen. Mikey en Ellie zullen moeten kiezen tussen hun liefde voor elkaar of voor hun familie, voor háár broer of voor zíjn zus.
In 1968 besloot Donald Crowhurst mee te doen aan de allereerste solozeilrace rond de wereld. Afgaand op zijn enthousiaste radioberichten dacht iedereen in Engeland dat hij zou winnen. Het land maakte
zich al op voor een heldenontvangst. Maar acht maanden na zijn vertrek werd zijn boot gevonden, midden op de Atlantische Oceaan, zonder Crowhurst aan boord. Van hem is nooit meer iets vernomen. In
De wonderbaarlijke laatste reis van Donald Crowhurst reconstrueren Nicholas Tomalin en Ron Hall deze fatale tocht over de oceaan. Op basis van de logboeken aan boord en vele gesprekken met
Crowhursts familie en vrienden ontdekken ze hoe hij iedereen om de tuin wist te leiden. De stoere oceaanzeiler die velen in Crowhurst zagen, bleek een eersteklas oplichter en fantast. 'Een van de meest
bijzondere verhalen over de zee die ooit zijn geschreven.' - Washington Post 'Een virtuoze weergave van de anatomie van de ziel.' - New York Times Book Review 'Het zeedrama van de eeuw.' - Sir Francis
Chichester
Geheimen en gekte in een mysterieus Engels landhuis Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt de dertigjarige Hetty Cartwright de opdracht om alle opgezette dieren van een
natuurhistorisch museum in Londen te evacueren naar Lockwood Manor. Het oude vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als bewaarplaats voor de waardevolle collectie. De driftbuien van Lord
Lockwood en een plaag van muizen en ratten bezorgen Hetty slapeloze nachten. Maar als de dieren op onverklaarbare wijze verplaatst worden, of zelfs compleet verdwijnen, begint Hetty helemaal onrustig
te worden. Ze heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door de donkere gangen achtervolgt. Lucy, de dochter van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te zijn tot alle geheimen van Lockwood Manor. Ze heeft last
van ernstige paniekaanvallen en woont, na de dood van haar moeder, al jaren afgezonderd in het oude landhuis.
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This issue of the Psychiatric Clinics, edited by Dr. Peter F. Buckley, examines advances and current management in the treatment of Schizophrenia. The topics covered in this issue include, but are not
limited to: Duration of Untreated Psychosis (DUP) and Longitudinal Perspectives on DUP; Neuroinflammation and Schizophrenia; Emerging Treatments for Schizophrenia; Treatment-Resistant Schizophrenia;
Comorbidities and Schizophrenia; Recovery from Schizophrenia; and the latest in schizophrenia research.
In De grote vragen snijdt Donald Palmer de belangrijkste thema's aan die vanaf de Griekse oudheid centraal staan in de westerse filosofie zoals de reden van ons bestaan en de begrippen vrijheid, kunst,
politiek en ethiek. Aan de hand van ca. 500 door hem zelf gemaakte illustraties bespreekt Palmer op toegankelijke en humoristische wijze wat de grote filosofen over deze onderwerpen naar voren hebben
gebracht. Hij maakt met zijn boek duidelijk dat waarlijk filosofisch onderzoek ons verrassende inzichten kan verschaffen en een bevrijdende ervaring kan zijn.
Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles verandert als de mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik
het niet erg vinden, maar op dit moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of ander meisje te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney laten me
voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter 'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw
jongen. Ik moet iets doen. Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om liefde, aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik had kunnen lezen toen
ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is om van iemand te houden.' Nic Stone over Zij en ik
SchizoA novelPenguin
Standish en Hector wonen in Zone Zeven, een getto van het Moederland. Standish wordt vaak gepest omdat hij anders is. Hij heeft een blauw en een bruin oog en is dyslectisch. Sinds zijn ouders zijn
afgevoerd woont hij bij zijn opa. Zijn buurjongen Hector is zijn enige vriend. Wanneer op een dag hun voetbal achter de grote muur vlak bij hun huis belandt, ontdekken ze dat het Moederland een geheim
verbergt. Een bizar en duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector, en Standish moet een moedige keuze maken...
Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbrück, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke
omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal
schrijft Elizabeth Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
"Every parent should have a this book on-hand, and use it to open important dialogues with their kids. Arm them with knowledge." --Ellen Hopkins, bestselling author of the Crank trilogy. Just Say Know! With
drug education for children more important than ever, this nonfiction book draws on the experiences of the New York Times bestselling father/son team and inspiration behind the film Beautiful Boy David and
Nic Sheff to provide all the information teens need to know about drugs, alcohol, and addiction.
We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van een industriële revolutie, de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede, koude
magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee
volgen op school lessen in nieuwe technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds de
dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere. Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder pardon aan de
magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H. Bedford,
SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van Koude Magie.
Rachel houdt van uitgaan, feesten, en mannen. In trendy Manhattan valt er altijd wel een spannende affaire of twee te beleven voor een jonge vrouw. Tot alles helemaal fout gaat. Op een ochtend wordt ze
wakker op de spoedafdeling van een ziekenhuis, met een stevige drugsverslaving. Rachel is woest. Ze gelooft er helemaal niets van. Tot blijkt dat ze geen werk, geen vrienden en geen geld meer heeft.
Rachel moet afkicken. Met een flesje valium in haar onderbroek meldt ze zich bij een exclusieve kliniek en denkt aan een welverdiende vakantie te beginnen. Dream on Rachel!
‘Breaking Bad’ met een female touch Tess Sharpe – De onversneden waarheid (Barbed Wire Heart) Drugs versnijd je niet – laat ze puur. Wapens zijn om te doden – houd ze geladen.Familie verraad je niet.
Niemand verhandelt meer wapens en drugs en niemand vermoordde meer mensen dan Duke McKenna. Zijn enige zwakke plek is zijn dochter Harley, in wie hij de opvolger ziet voor zijn drugsimperium. Hij
heeft haar geleerd dodelijk te zijn, maar in tegenstelling tot Duke heeft Harley wél een geweten. Wanneer Harley alles wat haar vader haar leerde, inzet tégen hem, om de mensen van wie zij houdt te
beschermen, is dat met gevaar voor eigen leven. Maar Harley is een McKenna, en McKennas winnen altijd... Tess Sharpe groeide op bij haar punkrocker-moeder in een afgelegen gebied in California. Eerder
schreef ze voor young adults. ‘De onversneden waarheid’ is haar thrillerdebuut. ‘Een van de beste thrillers van het afgelopen jaar. Harley McKenna is een kick ass hoofdpersoon.’ Kirkus Reviews
Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het Smile Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee grootste politieke partijen gebruikt om de komende verkiezingen te beïnvloeden worden in het huis van Bob Marley 56 kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn manager overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De mislukte aanslag op de Zanger en de zoektocht naar de
motieven van de daders staan centraal in deze epische roman, die je meesleurt naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een journalist,
een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een vermoorde politicus nemen je mee naar hun wereld, van het door bendeoorlogen en machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door
rudeboys gedomineerde crackpanden van New York in de jaren '80, om te eindigen op een onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90. Rekeningen worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de
opkomst en ondergang van een internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is een monumentaal werk over criminaliteit, politiek, geschiedenis,
muziek, en een zoektocht naar de ziel van Jamaica.
Een schizofreen meisje belandt na een zelfmoordpoging in een kliniek.
Als Margarets verloofde John in de jaren zestig wordt opgenomen vanwege een ernstige depressie komt ze voor een moeilijke keuze te staan: gaat ze ondanks zijn aandoening met hem verder of gaat ze de
pijn die het haar kan opleveren liever uit de weg? Denk me weg is het onvergetelijke verhaal dat voortvloeit uit deze allesbepalende beslissing. Het middelpunt van het verhaal is Michael, de oudste zoon van
Margaret en John. Een briljante maar angstige muziekfanaat, die het leven alleen aankan door er de spot mee te drijven. Een even belangrijke rol spelen Michaels jongere zusje en broertje - de verstandige
en betrouwbare Celia en de ambitieuze en uiterst beheerste Alec. Zij doen er samen met hun moeder alles aan om voor Michael te zorgen, die steeds verwarder en wisselvalliger wordt. Met zijn opvallende
emotionele precisie en zijn levendige, vernieuwende taalgebruik heeft Adam Haslett iets zeldzaams geproduceerd: een roman die onze kijk op de belangrijkste personen in ons leven werkelijk kan
veranderen.
Drie voordrachten van de Duitse filosoof (1889-1976) over kunstwerken als exemplarische manifestaties van het zijn.
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De zomer van 1991 is zinderend heet in Scarborough, een multiculturele wijk van Toronto. De broers Michael en Francis proberen zich tevergeefs te verweren tegen de vooroordelen en de lage
verwachtingen waarmee ze zich als zonen van immigranten uit Trinidad geconfronteerd zien. Leraren delen hen in op lagere niveaus, de middenstand ziet ze slechts als potentiële winkeldieven en vreemden
versnellen hun pas wanneer de jongens achter ze lopen. Gedreven door de pulserende beats en lifestyle van hiphop droomt Francis, de oudste van de twee, van een toekomst in de muziek. Michael droomt
vooral van Aisha, het slimste meisje van hun middelbare school, die op haar beurt droomt van een leven elders. Maar de heldere ambities van de drie worden onherroepelijk verwoest door een tragische
schietpartij, en het politieoptreden en verstikkende verdachtmakingen die daarop volgen. Een intens mooi en krachtig, tijdloos verhaal over de diepgaande liefde tussen twee broers en de zinloosheid van
levens die door een kogel worden beëindigd.
Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer
inzicht te krijgen in de ziekte. Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de
familie die hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...
Schizophrenia is one of the most complex and puzzling diseases to affect mankind. It is the most common of the severe mental illnesses (psychoses) with an estimated prevalence of 0.5 - 1% in the general
population and accounts for a very large portion of the day to day workload of the average psychiatrist. 50% of long-term psychiatric patients in mental hospitals are schizophrenic. There is a great deal of
controversy about the causes, diagnosis and treatment of schizophrenia with the consequence that a huge amount of research is carried out in the field by psychiatrists, psychologists, neuroscientists and
pharmacologists. For the average practising psychiatrist seeing schizophrenics on a regular basis, making sense of the vast body of information on the subject and filtering out what is of clinical relevance can
be very difficult. There is a constant stream of new drugs emerging and the newer generation of drugs (the so-called atypicals) is very effective, but often expensive. The Editors (one American and one
British) are both highly respected clinical psychiatrists who are probably the leading experts on schizophrenia from their respective countries and jointly have published almost 150 papers on the subject. They
have brought together a strong group of contributors from the USA, UK and Europe to produce what will be an essential reference for the trainee and practising psychiatrist. The book consists of four sections;
descriptive aspects, causative aspects, physical treatments and psychological/behavioural/social treatments. There will be discussion of the theoretical controversies over symptomatology, classification and
aetiology, the relationship of schizophrenia to the other psychoses, the significance of positive and negative symptoms and pre-morbid personality. There will be chapters on organic models of schiziophrenia,
neurodevelopmental, genetic and structural studies and the role of high-expressed emotion. The final section will cover social and environmental treatment, the role of the families of schizophrenics and the
psychoanalytical therapies. There is a new chapter on the patient's perspective written by a former patient.
Natsuki brengt met haar neef Yuu de zomers door in de bergen van Nagano, waar ze droomt over andere werelden. Wanneer een reeks van verschrikkelijke gebeurtenissen de twee kinderen voor altijd van
elkaar dreigt te scheiden, beloven ze elkaar koste wat het kost om te overleven. Haar donkere verleden blijft Natsuki achtervolgen, ook als ze volwassen en getrouwd is. Natsuki slaat op de vlucht en keert
terug naar de bergen uit haar jeugd. Ze bereidt zich voor op een hereniging met Yuu. Zal hij zich hun belofte herinneren? En zal hij haar helpen haar daaraan te houden?
Als de 14-jarige Adam tegen zijn wil naar een serie bijeenkomsten voor jongeren met een dwangneurose wordt gestuurd, verwacht hij niet daar halsoverkop verliefd te worden. Maar zodra hij de iets oudere
Robyn ziet, is hij sprakeloos. Adam raakt vastbesloten om Robyn te leren kennen, te helpen en te beschermen. Dat is nog niet zo makkelijk voor een tienerjongen met ruziënde gescheiden ouders en een
lastig stiefbroertje om over zijn eigen dwangneurose nog maar te zwijgen. Teresa Toten weet met liefde en humor een onvergetelijke held neer te zetten die, ondanks de obstakels die hij zelf moet
overwinnen, vol overgave anderen in zijn hart sluit.
Een tienermeisje begint net aan een nieuwe school als haar moeder in een langdurige depressie terecht komt.
Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de bevolking tot het christendom te bekeren. De onderneming is van begin af aan gedoemd te
mislukken. Het gezin is niet ingesteld op de harde, primitieve levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving roepen gevaarlijke reacties over hen af. Als de kerk zijn handen
van Nathan aftrekt en de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna met haar dochters door het oerwoud naar de bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende familiegeschiedenis en een
ontnuchterend verslag van de gruwelen van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land tussen kolonialisme en onafhankelijkheid. Barbara Kingsolver publiceerde diverse verhalenbundels en romans.
Voor De gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen, waaronder The American Booksellers Book of the Year. `Dit boek raakt je op een onvergetelijke manier. Oprah Winfrey `Een geweldige
roman () die de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen. The Library Journal `Onweerstaanbare familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers imperialisme in Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver
is een subliem stiliste. NRC Handelsblad

The 7th edition of this market-leading textbook offers a clear, straightforward way to understand the often intimidating subject of psychiatric mental health nursing. Its practical,
clinical perspective and user-friendly writing style help you quickly master key concepts. Clinical chapters follow the nursing process framework and progress from theory to
application with a wealth of real-world examples to prepare you for practice. UNIQUE! A conversational, user-friendly writing style helps you quickly grasp complex psychiatric
mental health nursing concepts. Clinical chapters are logically and consistently organized with sections on the clinical picture, epidemiology, comorbidity, etiology, and application
of the nursing process. Clinical chapters follow the nursing process, providing you with consistent guidelines for comprehensive assessment and intervention. Vignettes prepare
you for real-world practice with personal, descriptive characterizations of patients with specific psychiatric disorders. Coverage of psychopharmacology in clinical chapters
familiarizes you with specific drug treatment options, including the most commonly used drugs and important nursing considerations for their use. Assessment Guidelines boxes
list essential guidelines for comprehensive patient assessment. Case Studies with Nursing Care Plans present individualized histories of patients with specific psychiatric
disorders and include interventions with rationales and evaluation statements for each patient goal. A separate chapter on cultural implications, as well as Considering Culture
boxes throughout the text, provides essential information on culture, worldviews, and techniques for providing culturally competent care. Coverage of treatment and recovery in
the community addresses the need for successful ongoing psychiatric mental health nursing care in the community setting. A chapter on end-of-life care examines the
psychological impact of terminal illness and death on patients, families, and nurses. New content on integrative care –this content will cover patient centered medical homes,
integrated care clinics and the role of advanced practice nurses in psychiatric care *Relevant QSEN competencies will be introduced in Chapter One, Mental Health and Mental
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Illness, and will be integrated throughout the text. A common sense, and how it applies to practice, approach will be used to highlight the competencies relevant to psych nursing
care such as safety, communication, evidence based practice and others. * Include more content and discussion on genetics as the basis for psychological disorders. Will
consider a new chapter or add this content to Chapter 3, Biological Basis for Understanding Psychotropic Drugs *Enhance content on the health promotion and prevention of
illness in pediatric patients *The author has secured a knowledgeable, expert contributor to develop meaningful, concept maps for the clinical chapters and we will work to revise
our current concept map creator on Evolve to be more state of the art *Integrate the DSM-V to the extent that we know prior to publication to make our text as current as possible.
DSM-V content is to be released in Spring 2013 while our text is in production. All relevant and updated NANDA content will be included as well * The number of photos and
illustrations will be increased to add to the appeal of the text (per reviewer comments). One example is to include normal brain images in the clinical chapters that are also
accompanied by an image demonstrating clinical pathology (eg: schizophrenia)
This volume will try to put current therapy - achievements, shortcomings, remaining medical needs - and emerging new targets into the context of increasing knowledge regarding
the genetic and neurodevelopmental contributions to the pathophysiology of schizophrenia. Some of the chapters will also deal with respective experimental and clinical
methodology, biomarkers, and translational aspects of drug development. The volume will concentrate on reviewing the ongoing research attempting to identify novel treatments
for the cognitive deficits and negative symptoms of schizophrenia, which are not treated adequately by current antipsychotic medications.
Expanded from previous editions, and integrating basic science, psychopharmacology and clinical practice with up-to-date clinical guidelines.
This book explores how mental illness is portrayed in 21st-century young adult fiction and how selected works can help teachers, librarians, and mental health professionals to
more effectively address the needs of students combating mental illness. • Offers extensive analysis of contemporary young adult fiction featuring youth with mental illness to
help school and youth services librarians make informed collection development and readers' advisory decisions • Examines the symptoms and warning signs of mental illness in
adolescents in addition to how various disorders are diagnosed and treated • Offers strategies for teachers and librarians to integrate quality texts into middle and high school
curricula and into community initiatives aimed at confronting the stigma associated with mental illness • Follows a standardized chapter format that makes it easy for readers to
learn about the books and the mental illnesses they highlight • Provides an extended list of resources at the end of each chapter that includes additional young adult fiction and
nonfiction as well as adult fiction texts
Neuropsychopharmacology: A Tribute to Joseph T. Coyle is a new volume from Advances in Pharmacology presenting reviews of recent breakthroughs in glutamate
pharmacology and a tribute to one of the most influential neuroscientists of our times. With a variety of chapters and the best authors in the field, the volume is an essential
resource for pharmacologists, immunologists, and biochemists alike. Features contributions from the best authors in the field Provides an essential resource for pharmacologists,
immunologists, and biochemists Includes new approaches for diagnosing and treating major neurological and psychiatric diseases Features a tribute to one of the most influential
neuroscientists of our times
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