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Lou is twaalf, Eva zesendertig, Elsie tweeënveertig, Casper
zesenveertig, en Jos eenenzeventig. Vijf mensen, met elkaar
verbonden, vertellen hun verhaal. Over onverwacht geluk dat
de dingen moeilijk maakt, over geheimen die te groot lijken,
over de complexe kunst van het jong zijn, over obstakels die
bergen worden, amper te beklimmen, over blijven proberen,
tot waar geen mens meer verder kan. In Vele hemels boven
de zevende vechten vijf uiteenlopende figuren meer met
zichzelf dan met elkaar in dit bestaan dat belachelijk mooi en
geweldig lastig is, allemaal tegelijk. Griet Op de Beeck heeft
een indrukwekkend debuut geschreven. Met prachtige zinnen
en oorspronkelijke observaties creëert ze niet alleen een stel
intrigerende personages, maar schetst ze ook een treffend
beeld van deze tijd. Vele hemels boven de zevende is een
veelstemmige roman, die je onmogelijk vrijblijvend kunt lezen.
Geestig, pijnlijk en ontregelend herkenbaar. Deze schrijfster
is gekomen om te blijven. Griet Op de Beeck (1973) was tien
jaar lang dramaturg in het theater. Daarna ging ze schrijven
voor humo en voor De Morgen. Met dit overweldigende
debuut verovert ze meteen een mooie plek in het literaire
landschap. `Een hartverwarmende, niet te missen nieuwe
stem uit België. tom lanoye `Een boek over ons gestuntel en
onze pogingen om niet alleen te zijn: zo superieur
geschreven, zo teder en kwetsbaar en bijwijlen ook zo
geestig dat je hart ervan breekt en opspringt tegelijk. peter
verhelst `In een overrompelende stijl wekt Griet Op de Beeck
haar personages tot leven tot in de donkerste diepten van
hun ziel. Toch kun je alleen maar van hen houden. Omdat je
hen kent. Omdat je hen bent. U weet niet wat u gemist hebt
voor zij begon te schrijven. rik torfs
Deze inleiding tot het ondernemingsrecht is inhoudelijk
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toegesneden op de doelgroep van beginnende
ondernemingsrechtjuristen. De auteurs slagen erin de
leerstukken terug te brengen tot hun essentie, verhelderd met
voorbeelden en jurisprudentie.
Note: This book is available in several languages: Dutch,
English.Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek
beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training
Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te
raadplegen. Dit boek is de tweede herziene druk van de
officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework
BiSL® beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit
februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote
belangstelling voor dit framework. Veel organisaties
gebruiken het procesmodel van de best practices van BiSL.
Een groot aantal mensen heeft een training gevolgd over
BiSL en het BiSL Foundation examen afgelegd.De
belangrijkste wijzigingen die in deze tweede druk zijn
doorgevoerd, zijn: verbeterde (meer consistente) schrijfwijze
van formuleringen en begrippen; tekstuele aanpassingen om
de inhoud beter toegankelijk te maken; consequent
doorgevoerde schrijfwijze voor alle benamingen van
Procesclusters, Processen en Activiteiten. uitvoering met
steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met name de
illustraties is verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is
geworden.BiSL geeft invulling aan de processen en
activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening
vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en
bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend
framework, met aandacht voor zowel operationele, tactische
en strategische processen, alsmede voor de onderlinge
relaties.In dit boek worden het BiSL-framework en de
processen daarbinnen beschreven. Het biedt uitgebreide
uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de
eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is
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geschreven voor o.a. business-informatiemanagers,
functioneel beheerders, informatiemanagers,
systeemeigenaren, CIO?s, businessmanagers en
-consultants. Dit boek is officiële literatuur voor het BiSL
Foundation examen van APMG
Tegenspel is het tweede deel van de fenomenale Groene
bloem-trilogie van Floortje Zwigtman. Na Schijnbewegingen,
het eerste deel over de jonge homoseksueel Adrian, is nu
ook het vervolg weer beschikbaar in een handzame uitgave.
Londen, november 1894. Na een lange zoektocht heeft
Adrian eigenlijk gevonden wat hij zocht: zijn Grote Liefde. Hij
kan niet geloven dat de rijke kunstschilder Vincent Farley tot
over zijn oren verliefd op hem is. Maar algauw hangt er een
donkere schaduw boven hun geluk. Wanneer de geheimen
van Oscar Wilde en zijn vriendenkring, waartoe ook Vincent
behoort, tijdens een rechtbankproces op straat komen te
liggen, worden alle vriendschappen op de proef gesteld. Zo
ook die van Vincent en Adrian... Floortje Zwigtman maakte
naam als YA-auteur met haar Groene Bloem-trilogie, waarin
ook Schijnbewegingen (deel 1) en Spiegeljongen (deel 3)
verschenen. Deze serie is bekroond met o.a. de Gouden Uil
en de Gouden Zoen en wordt gerekend tot de top van
Nederlandse YA-literatuur. Tegenspel, het tweede deel van
de fenomenale Groene bloem-trilogie van Floortje Zwigtman,
is nu weer beschikbaar in een handzame uitgave.
Dit boek is op de eerste plaats geschreven voor al die
psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die met de
gedachte spelen om een eigen praktijk te beginnen. Tegen
hen zou ik willen roepen: Doen! Het is leuk om voor jezelf te
werken, om zelf verantwoordelijk te zijn en de kwaliteit van je
werk in eigen hand te hebben. Ik hoop dat dit boek hen
inspireert, antwoorden geeft op praktische vragen en hen op
die - nier over drempels heen helpt. Daarnaast is dit boek
geschreven voor al die praktijkhouders die hun praktijkvoering
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weer eens tegen het licht willen houden ter toetsing en om
nieuwe ideee]noptedoen. Stilstand is per slot van rekening
achteruitgang, we blijven leren. In dit boek wordt steeds
geschreven over psychotherapeuten om het leesbaar te
houden. De beroepsbeoefenaren die ik daarbij op het oog
heb, zijn de academisch gevormde, BIG-geregistreerde
professionals die als zelfstandige werkzaam zijn in de eersteen tweedelijns ge- telijke gezondheidszorg: de
gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de
psychiater en de psychotherapeut. Zelf werk ik als klinisch
psycholoog en psychotherapeut in de tweede lijn en dat pspectief zal in dit boek wel het meest doorklinken. Ik heb m n
best gedaan om ook alle relevante aspecten uit de eerstelijns
GGZ in dit boek mee te nemen. Psychiaters hebben als
medici een wat andere traditie en beroepsachtergrond, maar
nu we allemaal binnen hetzelfde wettelijk kader werken, denk
ik dat zij ook veel in dit boek zullen herkennen."
Verzameling van complottheorieën over multinationals en
geheime genootschappen die door samenzweringen,
opstanden en oorlogen zouden streven naar wereldmacht.

Dit is de doos, Ed. Hier zit alles in. Twee
flessendoppen, een bioscoopkaartje van Greta in the
Wild, een briefje van jou, een lucifersdoosje, je
gradenboog, Joans boek, de gejatte suiker, een
speelgoedpick-up, die lelijke oorbellen, een kam van
het motel, en de rest van de spullen. Dit is het, Ed.
Dit is het hele verhaal waarom het is uitgegaan.
Waarom het is uitgegaan is een prachtige roman
voor iedereen die weleens een gebroken hart heeft
gehad. Daniel Handler (beter bekend onder zijn
pseudoniem Lemony Snicket) is op de middelbare
school minstens drie Page
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Beschrijving van de bouw en functie van het
menselijk lichaam.
Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele
ontwikkeling werd groten deels bepaald door de
boeken die hij las. Niet lang geleden werd in de
Library of Congress in Washington het bestaan
ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten
privécollectie, compleet met de aantekeningen die hij
in zijn boeken maakte. In Hitlers privébibliotheek
onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste
formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke
boeken verzameling terechtkwamen in zijn
geschriften, toespraken, gesprekken, denken en
activiteiten. Hitler rekende Don Quichot en Robinson
Crusoë tot zijn favoriete romans, en bezat de
verzamelde werken van Shakespeare in leer
gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry
Fords antisemitische traktaat The International Jew
te lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische
superioriteit aan een merkwaardige interpretatie van
Ibsens Peer Gynt. De woorden van Nietzsche en
Schopenhauer maakten dankzij Hitler een
wedergeboorte door als beruchte nazistische
uitspraken, en een biografie van Frederik de Grote
voedde het destructieve fanatisme dat hem ertoe
aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de
oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een opmerkelijk
inzicht in Hitlers intellectuele wereld en in zijn
persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw
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hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde
Rijk.
De archieven die door de Nederlandse
archiefinstellingen worden beheerd hebben waarde
als bron voor de geschiedenis en als cultureel
erfgoed. De erfgoedwaarde is de laatste tijd centraal
komen te staan. Archieven worden in dienst gesteld
van de beleving van de eigen geschiedenis door het
grote publiek ter bevordering van identiteits- en
gemeenschapsvorming. Die politieke agenda kan
botsen met de professionele archivistische eisen die
aan het verzamelen, ontsluiten en presenteren van
archieven worden gesteld en met de objectiviteit en
onpartijdigheid die daarbij van archivarissen wordt
verlangd.
La primera intención al pensar en este escrito fue
presentar, a modo de apuntes, una serie de
ecuaciones y fórmulas matemáticas que con
frecuencia querríamos usar, si las pudiéramos
recordar, cuando presentamos o comentamos la
evolución en los "pases de visita" de los recién
nacidos asistidos en cuidados intensivos. Pronto fui
consciente de las dificultades de tal empeño: eran
muchas las ecuaciones, y para poder ser utilizadas
en situaciones clínicas concretas debían poder ser
fácilmente encontradas y justificar, sin grandes
dificultades,ser de interés aludir a ellas, para lo cual
parecía obligada la presencia de un texto explicativo
junto a ecuaciones y fórmulas, en defensa del valor
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que tendría entender su significado para hacer más
atractivo el uso de las mismas.Los capítulos
incluidos han sido elegidos, en su mayoría,
pensando en el razonamiento fisiopatológico basado
en los principios físicos que sostienen las
ecuaciones y fórmulas de mayor relevancia clínica
del paciente críticamente enfermo. Como
neonatólogo clínico, he tenido que usar para la
redacción de los mismos, los conocimientos de los
expertos en la fisiología de las diferentes
áreastratadas, reproduciendo las definiciones,
fórmulas/ecuaciones, gráficos y dibujos que, en mi
opinión, sustentan los principios básicos de la
aproximación pretendida. Buscaba con ello que esta
aproximación científica ganara presenciaen el
razonamiento médico, fuera fácilmente recordada, y
lograra que los neonatólogos se familiaricen con su
uso en la práctica clínica.Me gustaría, además, que
este pequeño texto fuera un estímulo para que,
siguiendo esta orientación basada en principios y
leyes físicas, un grupo de neonatólogos expertos y
con ilusión escribiera un libro más detallado,
buscando la mayor objetividad y certeza en la
interpretación fisiopatológica del cuadro clínico, la
gravedad del mismo, el tratamiento mejor
fundamentado y un pronósticoa corto, medio y largo
plazo más ajustado.
Sinds 11 september 2001 - en vooral sinds de
moord op Theo van Gogh - staan moslims en de
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islam vaak negatief in het middelpunt van de
publieke belangstelling. Uitingen van islamofobie
vindt men op internet, in uitspraken van de PVV en
in geweldsacties tegen moskeeën. Het Nederlandse
antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu deze
islamofobische ideologie is doorgedrongen tot in het
centrum van de politieke macht. Donderdag 12
januari verschijnt Islamofobie en discriminatie, de
eerste publicatie waarin het verschijnsel islamofobie
als effectief mechanisme van sociale uitsluiting in
volle omvang voor het voetlicht wordt gebracht, met
onder meer gegevens over discriminatie op internet
en cijfers over geweld tegen moskeeën. Weerklank
in Nederland Wat is islamofobie precies? Wat zijn de
aard en achtergronden van dit verschijnsel? Hoe
ontstaan negatieve gevoelens jegens moslims?
Waar vinden uitingen van geweld plaats? Is
Nederland de frontlinie in de clash of civilizations,
zoals internationaal wordt beweerd? Op deze vragen
wordt in dit boek ingegaan. Onderzoeker Van der
Valk laat zien hoe deze ideologie in de loop der tijd
een steeds krachtigere politieke vertaling heeft
gevonden; na de uitlatingen van VVD-politicus
Bolkestein, Fortuyn en Hirsi Ali tenslotte het verhaal
van Wilders en de PVV waarin islamofobie een
centrale plaats inneemt. Met een voorwoord van
Ernst Hirsch Ballin, Hoogleraar rechten van de mens
(Universiteit van Amsterdam) en Nederlands en
Europees constitutioneel recht (Tilburg University).
Page 8/17

Download File PDF Silverthorn Fisiologia 6ta
Edicion
Deze publicatie kwam mede tot stand door een
opdracht van het Euromediterraan Centrum voor
Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO).
De schrijfster vertelt hoe zij op 12-jarige leeftijd in
handen valt van een loverboy en zich daar pas vier
jaar later aan onttrekt.
Inleidend overzicht van de drijfveren achter
menselijk gedrag en van de wetenschap die
menselijk gedrag en emoties bestudeert.
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
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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."
De benadering is Foucauldiaans: hoe functioneren
betekenissystemen in de concrete context van het
dagelijkse leven. Dit boek laat zien hoe aan het eind
van de negentiende eeuw vrouwen ‘modern’
consumptiegedrag werd aangeleerd en hoe vrouwen
daardoor zichzelf gingen zien en manifesteren als
autonome, creatieve en authentieke ‘individuen’. Dit
leerproces wordt in het boek concreet zichtbaar
gemaakt aan de hand van een aantal modebladen
die in Nederland verschenen in de periode
1880-1914. De analyse van de teksten laat zien dat
de redactrices zich systematisch van zowel liberale
(vrijheid en keuze) als romantische individuopvattingen (originaliteit en harmonie) bedienden om
hun modediscours vorm te geven. Ook de
reformbeweging, die zich als tegenpool van de
gevestigde mode presenteerde, maakte gebruik van
de individualistische logica die aan het dominante
modediscours ten grondslag lag.
Rechercheur Jessica (Jessy) Haider beleeft na de
dood van haar zoon perioden van intens verdriet en
rouw, maar ook van machteloze woede. Nick werd
vermoord door een psychopaat die zij jaren eerder
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achter de tralies liet verdwijnen en de man lijkt sinds
zijn ontsnapping nog maar één doel te hebben: haar
leven ruïneren. Na een gedwongen verlof mag Jessy
bewijzen dat ze haar werk weer aan kan. De
zestienjarige dochter van een kwekersgezin lijkt
zelfmoord te hebben gepleegd. Al snel blijkt dat het
meisje alle reden had om te leven en de rechercheur
gelooft niet in zelfmoord. Jessy duikt in het leven van
het kwekersgezin, maar heeft een verborgen
agenda: ze grijpt de zaak aan om de kwelgeest op te
sporen die haar zoon vermoordde. Het is het begin
van een kat-en-muisspel op leven en dood. Bloedlijn
is het eerste deel in een vijfdelige serie
bloedstollende thrillers. Voor deze serie heeft
Hartman het personage Jessica Haider in het leven
geroepen, een mooie, maar onconventionele
rechercheur, die veel weg heeft van Jeff Lindsays
Dexter: behalve dat zij moorden geweldsdelicten
oplost, laat zij ook een spoor van onopgeloste
moordzaken na. De killer die Jessy achter zich aan
krijgt, mag erop rekenen dat er wel heel definitief
met hem wordt afgerekend...
Voormalig Playmate of the Year Meike Schulte leidt
een gelukkig en succesvol leven wanneer ze als
vrijwilliger naar Oeganda vertrekt voor welzijnswerk.
Maandenlang leeft ze zonder stroom en stromend
water, als een blanke 'muzungu' tussen de door
armoede en hiv geplaagde bevolking van het politiek
instabiele Afrikaanse land. Ze bezoekt radeloze
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mensen en gaat in gesprek met vastgeroeste
instanties. Haar passie en doorzettingsvermogen
winnen het van de choquerende toestand waarin
haar cliënten leven. Met veel humor, een kritische
blik en kennis van zaken schrijft Meike over de
dagelijkse strijd om het bestaan in een
ontwikkelingsland. MEIKE SCHULTE (1981) rondde
vier studies af, waaronder International
Management, en werd in 2007 gekozen tot Playmate
of the Year. Meike woont in België, maar reist
regelmatig naar Oeganda als ontwikkelingswerker.
Als begeleider van bewoners met dementie krijg je te maken
met hun uiteenlopende stemmingen en gedragingen. Denk
bijvoorbeeld aan angstig en agressief gedrag, gevoelens van
rouw en dwalen. Dit boek gaat in op deze en andere
onderwerpen, en geeft voorbeelden van de mensen die
ermee kampen in de vorm van herkenbare portretten. De
wisselwerking tussen bewoner en begeleider wordt belicht,
waarbij tips volgen om de moeilijkheden in stemming en
gedrag te hanteren. Het daarvoor aangereikte stappenplan is
een krachtig hulpmiddel bij het opstellen van adviezen en
zorgplannen. De schrijftaal is begrijpelijk, de inhoud
gebaseerd op veel praktijkervaring. Het boek is gericht op de
professional die werkzaam is in de ouderenzorg, en in direct
contact staat met de persoon met dementie. Onder de
doelgroep vallen onder meer verzorgenden en
verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, sociaalpedagogisch verpleegkundigen, afdelingshoofden en
maatschappelijk werkenden. Ronald Geelen, psycholoog en
gedragstherapeut, werkt bij Thebe in Breda en is dagelijks
werkzaam in de ouderenzorg. Hij publiceert hierover
regelmatig in diverse vaktijdschriften. Recente boeken van
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hem zijn Dementie: verhalen & goede raad en Agressief
gedrag bij dementie. De auteur is betrokken bij de opleiding
van uiteenlopende beroepsgroepen die werkzaam zijn binnen
de ouderenzorg. [in 2e kader] ‘Ronald Geelen beschrijft
helder en met grote betrokkenheid de meest voorkomende
problemen in de psychogeriatrie. Daarbij verstaat hij de kunst
om ‘tips en tools’ voor de omgang aan te reiken waarmee
mensen op de werkvloer écht iets kunnen’ Huub Buijssen,
Klinisch Psycholoog, trainer & schrijver ‘Geelen weet als
geen ander vanuit de praktijk aan te geven hoe we moeten
omgaan met mensen met een dementie! Het houdt velen van
ons een spiegel voor en staat vol met praktische tips. Dit
boek is de perfecte basis voor een leergang over
probleemgedrag bij mensen met dementie, en een must voor
ieder die in de praktijk met deze doelgroep werkt!’ Raymond
Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het
bijzonder de langdurige zorg ‘Dit boek bespreekt
uiteenlopende praktische situaties op een onderhoudende
manier.’ Dr. Bère Miesen, Winnaar dementieprijs 2010
Alzheimer Nederland ‘Dit boek is een must voor alle
professionals die in de dagelijkse zorg proberen het leven
van bewoners met dementie zo aangenaam mogelijk te
maken.’ Dr. Sytse Zuidema, specialist ouderengeneeskunde
UMC St Radboud.
Dit deel uit de 'Pitlo'-serie bevat een grondige uiteenzetting
van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden
achtereenvolgens behandeling de openbare registers,
verkrijging en verlies van goederen, overdracht,
derdenbescherming, wijzen van levering, verkrijging door
verjaring, bezit, gemeenschap, eigendom, burenrecht,
mandeligheid, beperkte genotsrechten, appartementsrecht,
verhaal en voorrang, pand en hypotheek, voorrecht,
retentierecht, eigendomsvoorbehoud,
financiëlezekerheidsovereenkomst en tal van andere
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onderwerpen die hiermee in verband staan. In het bijzonder
beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken met de
beginselen en de systematiek van het goederenrecht. Om dat
te bereiken besteedt het, behalve aan leerstukken, veel
aandacht aan begripsvorming en uitleg. Hierbij bestaat
steeds oog voor het bredere verband waarbinnen zowel
begrippen als leerstukken functioneren. Het boek kent vele
voorbeelden om het goederenrecht tot leven te brengen.
Leerboek voor pabo-studenten.
In De orde verkent John Dickie de invloed en geschiedenis
van de geheime organisatie de Orde van Vrijmetselaars
(opgericht in 1717) die op de achtergrond nog altijd een
stuwende kracht is in de wereld De orde van John Dickie –
auteur van onder andere Cosa Nostra en Maffiarepubliek –
vertelt het verhaal van de geheime wereldgeschiedenis van
de vrijmetselarij. Sinds de oprichting van de Orde van
Vrijmetselaars in Londen in 1717 hebben de
karaktervormende ideeën en rituelen zich over de gehele
wereld verspreid. Vandaag de dag telt de broederschap zes
miljoen leden, met zevenduizend leden in Nederland.
Ondanks de grote internationale verscheidenheid zijn de
vrijzinnige kernwaarden, rituelen en symbolen al eeuwenlang
overal hetzelfde. De invloed van de vrijmetselaars op de loop
van de geschiedenis valt niet te onderschatten. Zo is de
Amerikaanse natie gegrondvest op de overtuigingen van
founding father en vrijmetselaar George Washington; hielden
de vrijmetselaarsnetwerken het Britse wereldrijk bijeen; werd
de orde onder Napoleon een dekmantel voor revolutionaire
samenzwering; en kopieerde de Siciliaanse maffia met
succes het maçonnieke organisatiemodel. De katholieke kerk
zag vrijmetselaars echter als atheïsten en duivelsaanbidders,
en voor Hitler, Mussolini en Franco waren vrijmetselaars
verachtelijke verspreiders van pacifistische en socialistische
ideeën en sympathisanten van de Joodse zaak, die moesten
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worden uitgeroeid. In De orde verkent meesterverteller John
Dickie op een even boeiende als meeslepende manier de
invloed van de beweging, die op de achtergrond nog altijd
een stuwende kracht is in de wereld zoals we die nu kennen.
Neste livro, os conceitos de fisiologia são tratados em
sistemas e em níveis celulares, abordando os fundamentos
da fisiologia celular e do sistema nervoso autônomo, bem
como os sistemas neurofisiológico, cardiovascular,
respiratório, renal, acidobásico, gastrointestinal, endócrino e
reprodutivo. As relações entre os sistemas são
representadas de modo a mostrar os mecanismos integrados
da homeostase.
This book provides an excellent platform for understanding
the chemical processes involved in food transformation.
Starting with the examination of major food components, such
as water, carbohydrates, lipids, proteins and minerals, the
author further introduces the biochemistry of digestion and
energy metabolism of food ingredients. The last section of the
book is devoted to modern food technologies and their future
perspectives.
HR-managers kennen de basistechnieken van Human
Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens
de essentiële technieken van HRM op een rij in deze volledig
geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human
Resource Management. Dit handboek biedt een
evidencebased overzicht van de belangrijkste HR-domeinen
zoals competentiemanagement, employer branding, selectie,
prestatiemanagement, beloning, training/ontwikkeling en
loopbaanmanagement. Bovendien is deze nieuwe editie
compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRMlandschap.
Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine
groepen. Door haar brugfunctie tussen psychologie en
sociologie neemt de groepsdynamica een unieke plaats in
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binnen de sociale wetenschappen. Dit boek behandelt de
hoofdthema's uit de groepsdynamica. Een selectie hieruit:
niveaus en interventies in groepen, groepsvorming,
groepsontwikkeling, communicatie, feedback,
groepsprocessen, besluitvorming, conformiteit,
groepsnormen, groepsidentiteit, situationeel leiderschap, het
functioneren van teams. Daarbij worden er op systematische
wijze verbindingen gelegd met de praktijk. Dit boek is
bestemd voor mensen die professioneel met groepen werken
of daartoe in opleiding zijn. Jan Remmerswaal (1945) is
sociaal-psycholoog. Als opleider, trainer, docent en adviseur
is hij de afgelopen dertig jaar betrokken geweest bij een groot
aantal opleidingen en cursussen in het Hoger Onderwijs
(zowel universitair onderwijs als hbo) en binnen
bedrijfsgerichte opleidingen. Zijn belangstellingsgebieden
betreffen groepsdynamica, teambuilding, begeleiding van
groepen, veranderingsmanagement, coaching, counseling,
supervisie en intervisie. Hij publiceerde een groot aantal
artikelen op het terrein van groepen en begeleiden van
groepen, en negen boeken, waaronder de drie delen
'Groepsdynamika deel I: Inleiding, deel II: Kommunikatie, en
deel III: Groepsontwikkeling'. Hij is ook hoofdredacteur van
het tijdschrift 'Werken Leren en Leven met Groepen'.
Fisiología humanaun enfoque integradoChemistry and
Biochemistry of FoodWalter de Gruyter GmbH & Co KG
Aan het geluk in het leven van Bonnie Wheeler komt abrupt
een einde wanneer ze wordt gebeld door Joan, de ex van
haar man. Joan wil haar dringend spreken omdat Bonnie en
haar driejarige dochtertje Amanda in groot gevaar verkeren.
Tot een ontmoeting komt het echter niet, want Joan wordt
vermoord en Bonnie is de hoofdverdachte. Vanaf dat moment
gebeuren er talloze onverklaarbare `ongelukjes in het leven
van Bonnie en Amanda. Het begint tot Bonnie door te dringen
dat iemand het op hun levens heeft gemunt. Ze is
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vastbesloten om haar dochter te beschermen, maar in plaats
van antwoorden vindt ze steeds meer bedreigende raadsels
die haar doen twijfelen aan alles en iedereen.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
In 'Zonen van Noach' laat Cees Zoon zien hoezeer het
nationalisme het dagelijks leven in de deelstaat heeft
ontwricht. Alles is ervan doordrongen, van de politiek tot de
cultuur, van de media tot het voetbal. Andersdenkenden
wordt het leven onmogelijk gemaakt., De nationalistische,
door rassentheorieën geïnspireerde politici behandelen de
Spanjolen als tweederangsburgers. Maar het door de
nationalisten aanbeden Baskenland is een verzonnen land.
Als staat heeft het nooit bestaan, het is een constructie die
volledig uit de literatuur komt. Een mengeling van mythen en
sterke verhalen die de pretentie heeft geschiedenis te zijn. En
die fictie is sterk genoeg om een hele maatschappij te
ontregelen.
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