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De markt van mobiele communicatie is nog altijd het snelst groeiende segment van de wereldwijde computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller behandelt in zijn boek Mobiele communicatie uitgebreid
de huidige stand van zaken in de technologie en het onderzoek van mobiele communicatie, en schetst daarnaast een gedetailleerde achtergrond van het vakgebied. In het boek worden alle belangrijke
aspecten van mobiele en draadloze communicatie besproken, van signalen en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de overdracht van digitale data.
Schiller illustreert de theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in het hoger onderwijs. In dit
boek:nieuw materiaal van derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data rates: 802.11a, b, g en
HiperLan2uitgebreide behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15, profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van ad-hoc netwerken/networking en draadloze 'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en imode richting WAP 2.0.
Ondanks alles12 jaar slaafAtlas Contact
AKTION ENDET IN KÜRZE! Malbuch Kinder Ab 2 von Kleine Künstler Malbücher Entdecke Traktor, Bagger, Autos und das Feuerwehr Löschauto! - Kinderbuch für Mädchen & Jungen ab 2 Jahre Dein Kind
interessiert sich für Fahrzeuge, Bagger, Traktoren und Autos? Ihr möchtet gemeinsam die Baustelle entdecken? Und die ersten Wörter der Baustelle lernen? Dann ist dieses Malbuch genau das Richtige für
dich und deinem kleinen Künstler! Mit den Kinder Malbüchern von Kleine Künstler Malbücher kannst du deinen Kleinen jederzeit beschäftigen. Dein Kind lernt nicht nur die ersten wichtigen motorische
Fähigkeiten beim Kritzeln und Malen, sondern auch gleichzeitig die ersten Wörter der Baustelle. Was du in diesem Buch erhältst: ? Über 45 einzigartige Motive zum Kritzeln und Ausmalen ? Für Kinder ab 2
Jahren - Die ersten Malversuche ? Kritzelmalbilder von deinem kleinen Künstler als schöne Erinnerung ? Ideal als Geschenk geeignet durch unser angenehmes Softcover ? Handliches Format für Kinder Ideale Größe, um es einfach in der Hand zu halten und mitzunehmen, sei es in den Urlaub, auf Reisen, im Auto oder als Beschäftigung zuhause ? Malspaß garantiert ?... und vieles mehr! Schnell wird dein
Kind den Malspaß entdecken. Klicke jetzt rechts oben In den Einkaufswagen und entdecke mit deinem Kleinen Künstler die Baustelle!
Op 29 september 1978, op de drieëndertigste dag van zijn pontificaat, wordt paus Johannes Paulus I dood aangetroffen. Het Vaticaan schrijft zijn dood toe aan een hartstilstand. Als journaliste Sarah
Monteiro terugkeert van een vakantie, vindt ze een envelop met een gecodeerde boodschap en een lijst met namen. Pas wanneer iemand bij haar inbreekt, beseft Sarah het belang ervan. Ze wordt
meegezogen in een complot waarbij niet alleen gewetenloze huurmoordenaars en corrupte politici betrokken zijn, maar ook kardinalen en waarschijnlijk zelfs Sarahs eigen vader. De laatste paus is een
intrigerende thriller over de Vaticaanse betrokkenheid bij corruptie en de invloed van het mysterieuze vrijmetselaarsloge P2.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Moet je op elkaar lijken om goede vriendinnen te kunnen worden? Ooit zouden Clare, Elizabeth, Karen en Julia deze vraag met `ja hebben beantwoord, maar nu weten ze wel beter... De wegen van de vier
vrouwen kruisen tijdens een cursus dagboek schrijven. Allemaal hebben ze hun eigen redenen om erheen te gaan, al even verschillend als de levens die ze leiden. Maar misschien is dat wel precies wat hen
in elkaar aantrekt - die andere kijk op gewone dingen. De cursus is inmiddels allang afgelopen, maar elke donderdagochtend om acht uur ontmoeten ze elkaar in een restaurant. Om te ontbijten, om bij te
praten en om ervaringen uit te wisselen. En zo ontstaat de ontbijtclub - basis voor een hechte vriendschap, bron van bemoediging en steun, en al snel niet meer weg te denken uit hun levens.

In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit voor vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A. toegetakeld aan op de
veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te getraumatiseerd om haar verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes verdwijnen die vermoord teruggevonden
worden. Jim vermoedt dat er een verband is tussen de verdwijningen en hij denkt dat L.A. er meer van weet. Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim steeds meer
verdachten. Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en geholpen door een bevriende politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
Naar schatting één op de twintig Nederlanders van 65 jaar en ouder lijdt aan hartfalen. Boven de 85 jaar is dit gestegen tot één op de tien. De prevalentie van hartfalen zal de
komende 20 jaar nog meer stijgen.Huisartsen zijn in verschillende stadia betrokken bij patiënten met hartfalen. De huisarts draagt zorg voor deze patiënten samen met de
cardioloog en de verpleegkundig specialist hartfalen. Binnen de eerstelijn zijn ook de apotheker, de diëtiste en de fysiotherapeut betrokken. Hartfalen is een ziekte waarbij shared
care optimaal tot zijn recht kan komen. In Handboek hartfalen komen alle betrokken (para)medici aan het woord. Het wordt reeds bij het doorbladeren duidelijk dat er veel van
elkaar te leren is. Het is een praktisch boek met snel te scannen hoofdstukken die ook apart gelezen kunnen worden. De ontwikkelingen bij de diagnostiek van hartfalen,
medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen gaan razend snel. In dit boek wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt na een
gedegen inleiding over de pathofysiologie, het lichamelijk en het aanvullend onderzoek.De ontwikkelingen bij de diagnostiek van hartfalen, medicamenteuze en nietmedicamenteuze behandelingen gaan razend snel. In dit boek wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt na een gedegen inleiding over de
pathofysiologie, het lichamelijk en het aanvullend onderzoek.De enorme toename van het aantal zorgvragen bij hartfalen de komende jaren en zullen een zwaar beslag leggen
op de zorgprofessionals zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn. Dit vraagt om een optimale samenwerking waarbij de zorg voor de patiënt zoveel mogelijk in zijn directe
leefomgeving gegeven kan worden zonder de patiënt de zegeningen van de moderne diagnostiek en behandeling door de specialist te moeten onthouden.
‘Het beroep van mijn vader’ van Sorj Chalandon is het verhaal van een verwoeste jeugd, maar wel een vol veerkracht, die van Emile. Hij wordt door zijn vader bij een idioot plan
betrokken: De Gaulle vermoorden. Die heeft net besloten om de Franse kolonie Algerije terug te geven. Wat kan een jochie begrijpen van de waanzin van een vader die zijn
gezin gijzelt? Met Het beroep van mijn vader heeft Sorj Chalandon een zeer terughoudend maar ook bijzonder ontroerend boek geschreven: een van zijn mooste. Het is zijn
meest autobiografische roman, geschreven na de dood van zijn vader.
"Lang geleden waren er vijfentwintig tinnen soldaten die allemaal broers waren, omdat ze allemaal afstamden van een oude tinnen lepel. Ze hielden hun wapens in hun armen,
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hun hoofden waren naar rechts gekeerd, en hun uniform, rood en blauw, was nogal elegant." Hoewel hij precies hetzelfde was als zijn broers, kwam een van de soldaten per
ongeluk in z’n eentje terecht in een reeks avonturen. Maar maak je geen zorgen, deze tinnen soldaat was nergens bang voor. Hans Christian Andersen (1805-1875) was een
Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin",
"De nachtegaal", "De standvastige tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er
is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name
door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage aan
kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
Deze methode geeft studenten van de opleiding oefentherapie Mensendieck handvatten om clinten te helpen een gezondere levensstijl met gezonder beweeggedrag te leren
handhaven of herstellen. Je leert om via een coachende, oefentherapeutische begeleidingswijze rekening te houden met motoriek, cognitie, motivatie, emotie en omgeving van
een clint. Het uitgangspunt daarbij is een relationele mensvisie: een onlosmakelijke verbondenheid tussen mens en wereld. Methode Mensendieck - Een oefentherapeutische
werkwijze beschrijft therapeutische oefeningen didactisch n op spiergebruik- en skeletniveau. De oefeningen ondersteunen de actieve paramedische interventie die zich richt op
het aanleren van gezond beweeggedrag. Naast tekst en illustraties bevat deze methode ook 96 video's: 78 over de oefeningen en 18 over uitgangshoudingen. Vanwege de
goede zoekfunctie kunnen logische verbanden worden gelegd tussen tekst en bewegend beeld. Docenten van de opleiding Oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam
stelden deze methode samen. Het geheel is gebaseerd op de visie van Bess Mensendieck: 'Gezond bewegen kun je leren', vanuit de kerngedachte: 'Zelf doen, zelf zien, zelf
doorvoelen, zelf oordelen'. Daarmee sluit deze editie aan bij het vernieuwde beroepsprofiel van de oefentherapeut waarin zelfmanagement een belangrijke rol speelt.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808
als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film
won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met
een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Sophie beseft dat ze geboft heeft. Het is niet niks dat ze het als doorsnee meisje uit een doorsnee gezin heeft geschopt tot een van de meest gewilde filmsterren ter wereld. Maar
omringd door gebotoxte assistenten, oversekste oude regisseurs en haar celebrity-gekke moeder zou ze diep in haar hart niets liever willen dan in kleinschalige arthousefilms
spelen. Ze vreest alleen dat ze al over haar top heen is: ze heeft immers de delicate leeftijd van dertig bereikt. Dan raakt Sophies carrière op een pijnlijke manier in het slop en
ontdekt ze dat haar lot verdacht veel overeenkomsten vertoont met dat van haar favoriete actrice, Eve Noel. Dit icoon uit de jaren vijftig verdween ineens uit de spotlights, zonder
dat iemand weet waarom. Als Sophie vreemde brieven begint te ontvangen lijkt het erop dat de geheimen uit het leven van Eve ook haar achtervolgen. Tijdens de opnames voor
een nieuwe film over Shakespeare lijkt Eve ineens dichterbij dan ooit
Hoofdcommissaris Dalgliesh bezoekt op aandringen van een oude vriend een verpleeghuis aan de Engelse kust en wordt daar geconfronteerd met een aantal opmerkelijke
sterfgevallen.
Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole, van recept
tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist als voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek
was de kleinschalige bereiding vanouds de core business, tot steeds meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is een
specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van handelspreparaten. Ook voor toediening gereed
maken (VTGM) gebeurt in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bereiding en
aflevering van geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor studenten
farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen
afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er noodzakelijke informatie.
Detectiveschrijfster Ariadne Oliver moet voor een feest op een Engels landhuis een 'Jacht op de moordenaar' organiseren. Ze vraagt Hercule Poirot of hij ook wil komen,
zogenaamd als extra attractie, maar in werkelijkheid omdat Ariadne ervan overtuigd is dat er gevaar dreigt...
Eindspel is het nieuwste boek van de Amerikaanse topauteur Tom Clancy, bekend van De jacht op de Red October en Golf van ontzetting. Na een vernietigende nucleaire
confrontatie in het Midden-Oosten, staan Amerika en Rusland lijnrecht tegenover elkaar in hun honger naar werelddominantie. Terwijl JFS-piloot majoor Stephanie Halverson op
een verkenningsexpeditie in Rusland een revolutionair nieuw radarsysteem test, wordt ze uit de lucht geschoten. In de jungle van Ecuador is de keiharde marinier Mikhail “Lex”
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Alexandrov een gezochte terrorist op het spoor als hij plotseling een internationale samenzwering ontdekt die hem en zijn team midden in de strijd werpt. Op een eiland voor de
kust van Japan, wordt een Russische ex-spion door haar oude kameraden opgejaagd. Haar enige hoop op overleven is overlopen naar het Westen. Zo raakt ieder van hen
betrokken bij het complot van een groepering die niet verslagen blijkt, maar met dodelijke kracht weer toeslaat. De Amerikaan Tom Clancy is een van de succesvolste
thrillerschrijvers aller tijden. Met bestsellers als De jacht op de Red October en Golf van ontzetting behaalde hij internationale roem. Clancy overleed in 2013 na een kort ziekbed,
op 66-jarige leeftijd. Coauteur Peter Telep schreef eerder Zwarte lijst en Strijdpunt naar een idee van Clancy. ‘Niemand geeft zo’n volledig beeld van moderne oorlogsvoering.’
The Sunday Times ‘Bloedstollende actie... vermakelijk en voortreffelijk actueel... Clancy heerst nog altijd.’ The Washington Post
De tachtigjarige Georgy Jachmenev woont in Engeland met zijn geliefde vrouw Zoya. Hun huwelijk is liefdevol, maar getekend door tragedie: het verlies van geliefden en de
ervaringen van een leven in ballingschap. Als Zoya ernstig ziek wordt, maakt het paar zich op om nog eenmaal naar het Rusland van hun jeugd te reizen, het land dat hen heeft
gemaakt en gebroken. Georgy en Zoya nemen ons mee op een spannende, emotionele reis naar Sint Petersburg in het begin van de twintigste eeuw, naar het winterpaleis van
de tsaar en zijn vrouw. Het was een tijd van verandering en dreiging, waarin ook een onverwachte, onmogelijke liefde opbloeide. Een liefde die leidde tot een gevaarlijke vlucht
door het Europa van tussen de wereldoorlogen.Het winterpaleis is een meeslepend epos dat decennia en continenten omspant en de lezer ademloos achterlaat.
Glen Duncan - De laatste weerwolf 'Het is bevestigd,' zei Harley. 'Ze hebben die uit Berlijn twee nachten geleden gedood. Jij bent de laatste.' Op het moment dat Jake Marlowe hoort dat hij de laatste
weerwolf op aarde is, heeft hij de hoop op een rustig leventje allang opgegeven. Elk moment kan de WOCOP, de World Organisation for the Control of Occult Phenomena, de deur intrappen en hem
vermoorden. Vreemd genoeg heeft Jake er wel vrede mee, want hij is het vluchten zat. De eeuwige honger naar mensenvlees en de pijnlijke gedaantewisseling die elke volle maan met zich meebrengt - het
wordt hem allemaal te veel. Maar dan ontmoet hij, onverwachts en met grote gevolgen, iemand die het leven voor hem weer de moeite waard maakt.
Janna geniet van haar tijd in het Zwarte Woud, waar ze met de andere leden van de Hitler Jeugd allemaal leuke activiteiten doet. Maar ze mist haar ouders, beroemde acteurs die de hele wereld over reizen.
Dan komt opeens het bericht dat ze met haar ouders naar Amsterdam gaat verhuizen. Van de ene op de andere dag moet ze afscheid nemen van de jeugdbeweging, terwijl ze daar juist de hoofdrol had
gekregen in het toneelstuk dat ze met elkaar zouden opvoeren!Ze komen samen met nog een ander gezin een prachtig huis te wonen. Janna krijgt mooie kleren en ze hebben altijd genoeg te eten. Maar
langzamerhand krijgt Janna steeds meer vragen. Waarom worden er steeds mensen opgepakt op straat? Waarom hebben alleen Duitse mensen autos en fietsen? En hoe komen haar ouders eigenlijk
opeens aan dit huis?
Advies aan de regering over toekomstig beleid ten aanzien van immigranten; hierin wordt bepleit de betrokken bevolkingsgroepen zelfstandiger te maken, waartoe een specifiek integratiebeleid met de
nadruk op arbeid, onderwijs en volwasseneneducatie wordt voorgesteld.
‘Dood van een duivelin’ is het vervolg op de bestseller ‘Leven en liefdes van een duivelin’, de beroemdste roman van Fay Weldon, die in 1983 verscheen. ‘Leven en liefdes van een duivelin’ werd maar
liefst twee keer verfilmd, onder anderen met Meryl Streep in de hoofdrol, en in meer dan twintig landen vertaald. Het was een verhaal zoals we van de eeuwige dwarsligger Weldon mogen verwachten,
geschreven pal tegen de feministische revolutie in: het verhaal van de lelijke, bedrogen huisvrouw Ruth Patchett, en haar zoete wraak op haar man en diens minnares. In het vervolg op de briljante zwarte
komedie geeft Weldon de tijdgeest wederom haar karakteristieke draai in dit verhaal van de kleinzoon van Ruth Patchett, een zelfverzekerde, mooie twintiger die schijnbaar alles heeft – behalve het juiste
geslacht. Fay Weldon is een van de meest gerespecteerde en geliefde Britse romanschrijfsters. In 2001 werd Weldon geridderd voor haar werk ‘in dienst van de literatuur’.
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn niet meer weg te denken thema’s in de huidige maatschappij. Dit boek gaat over duurzaamheid in het managen van projecten.
Oftewel: niet alleen ‘groene’ projecten, maar het beschouwen van duurzaamheid in het managen van alle mogelijke projecten. Dat vereist duurzaam denken, maar vooral duurzaam doen. Het gaat ook over
de projectmanager die een balans moet zien te vinden tussen wat mensen willen en kunnen, wat de aarde beschikbaar stelt en wat financieel rendabel is. Duurzaam projectmanagement is in feite MVO in de
praktijk. De link tussen duurzaamheid en projecten is niet nieuw. Maar het accent in deze relatie is de laatste jaren veranderd. Duurzaamheid in projecten ging aanvankelijk over de continuïteit van het
resultaat. Met name in ontwikkelingsprojecten heeft de zorg voor de continuïteit van het projectresultaat geleid tot studies en publicaties die duurzaamheid (in het Engels ‘sustainability’) koppelen aan
projectmanagement-processen. Het inzicht dat duurzaamheid draait om verandering, heeft echter geleid tot een vernieuwde aandacht voor duurzaamheid in projectmanagement. In dit boek geven de auteurs
“handen en voeten” aan duurzaam projectmanagement. Met concrete toepassing in de projectmanagementprocessen op basis van de methode PRINCE2 (en uiteraard veel breder toepasbaar). Met
aandacht voor de weerbarstigheid van verandering, handzame tools en technieken. en praktische voorbeelden. Maar vooral ook voor de competenties die het vraagt van de projectmanager. Want het succes
van projecten hangt af van mensen, niet van processen en procedures. Een bruikbaar boek dus!
Je zou zo verliefd kunnen worden op het Ierse stadje Redstone. De mensen zijn aardig en in de winkels en cafés heerst een gezellige drukte. Ook Francesca voelt zich hier thuis. Hoewel haar man werkloos
en depressief is, en bij haarzelf de overgang opspeelt, probeert ze vrolijk en energiek te blijven om haar gezin bij elkaar te houden. Peggy is altijd een rusteloze ziel geweest. Nu ze de dertig nadert is het
eindelijk gelukt haar droom te verwezenlijken. Ze heeft haar eigen winkel geopend, midden in de stad. Zal ze nu ook de liefde toelaten in haar hart? Wanneer de Australische weduwe Lillie op zoek gaat naar
haar roots in Ierland, belandt ze in Redstone waar ze al snel nieuwe vrienden maakt. Maar Lillie kan niet met haar eigen grote verdriet omgaan. Cathy Kelly, bestsellerauteur van onder andere Speciaal voor
jou, Dan komt alles goed, Het huis aan het plein en Het hart van een vrouw, was journaliste voordat ze romans begon te schrijven. Haar werk, geïnspireerd op de boeken van Maeve Binchy, wordt in meer
dan vijftien landen uitgegeven. Cathy Kelly is Ierlands ambassadeur voor UNICEF. Ze woont met haar gezin in Wicklow, Ierland.

Behandeling van de kringlopen van het leven.
.
Beschrijving van de ervaringen van ouders die door ziekte, ongeval, moord of zelfdoding een kind verloren hebben, aangevuld met adviezen.
Angststoornissen en hypochondrie is een actueel overzichtswerk, waarin op praktische wijze inzicht gegeven wordt in de classificatie (volgens de DSM-IV-TR-criteria),
diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen en hypochondrie.Bij de behandeling van deze stoornissen wordt, naast een bespreking van farmacotherapie, met
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name aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de cognitieve therapie en gedragstherapie. Er zijn door de jaren heen vorderingen gemaakt op het gebied van research
die implicaties hebben voor de diagnostiek en behandeling van deze stoornissen.Angststoornissen en hypochondrie gaat uitvoerig in op de problemen die zich bij het uitvoeren
van de behandeling kunnen voordoen. Bovendien wordt in heldere taal een genuanceerd beeld van de huidige stand van zaken in onderzoek en theorievorming
weergegeven.Het boek is voorzien van gevalsbeschrijvingen. De hoofdstukken over behandeling gaan met name uit van (cognitieve) gedragstherapeutische principes vanwege
de belangrijke resultaten die daarmee geboekt zijn in de behandeling van angststoornissen en hypochondrie. Daarnaast wordt per stoornis steeds een overzicht geboden van
recent onderzoek naar de behandeling met psychofarmaca.Angststoornissen en hypochondrie is een geheel herziene en geactualiseerde druk van het boek Angst, fobieën en
dwang. Angststoornissen en hypochondrie is bedoeld voor psychologen, psychiaters, huisartsen, maatschappelijk werkenden en opleidingen voor deze beroepen.
In Een brandbaar huwelijk legt A.M. Homes de wortels bloot van een huwelijk en een gezinsleven tegen het eind van de twintigste eeuw. Paul en Elaine hebben twee zoontjes en
een prachtig huis in een buitenwijk, maar zijn volkomen vastgeroest in hun burgerlijke bestaan. Door hun obsessie met het idee dat alles ‘weer goed zal komen’ laten ze de
dagelijkse verschrikkingen van het gezinsleven omslaan in een oncontroleerbare chaos. Een hilarische vrijpartij op de keukenvloer met de keurige buurvrouw, een sexy wijkagent
die op de onmogelijkste momenten langskomt, een schoonmaakploeg in ruimtepak, een minnares die aldoor opbelt en een kind dat een gijzeling begint op een middelbare
school – A.M. Homes’ personages doen de uitzinnigste dingen, maar zijn tegelijk zo diep menselijk dat ze volledig geloofwaardig blijven.
In 1960s New York, the Italian photogrpaher Davide Mosconi was an assistant to Richard Avedon and to Hiro; he has gone on to establish himself as one of Italy's most poetic
photographic composers. (He is also renowned as a pianist and founder member of the improvisatory collective N.A.D.M.A.) His photography has been included in many major
exhibits including the Venice Biennale.
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