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When people should go to the books stores, search start by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why we allow the book compilations in this website. It will totally ease you to see guide Functionele
Anatomie En Fysiologie Assortimentl as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net connections. If you take
aim to download and install the Functionele Anatomie En Fysiologie Assortimentl, it is extremely easy then, past currently we extend the associate to purchase and make bargains to download and install Functionele
Anatomie En Fysiologie Assortimentl thus simple!

Coachen met NLP voor Dummies / druk 1 Nov 21 2021
Dagverhaal van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname Jul 06
2020
NLP op het werk voor Dummies / druk 1 Jan 12 2021
Archiefwetenschap, Erfgoed en Politisering Dec 11 2020 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.
Duiding Strafuitvoering Aug 07 2020 Deze commentaar bespreekt grondig de regelgeving ivm de externe
en interne rechtspositie en internering en de internationale instrumenten. Niet alleen de relevante
wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden behandeld, maar ook circulaires en supranationale regelgeving.
Voorzien van een grondige verhelderende commentaar met contextualisatie: Omdat deze regelgeving al te
vaak bijkomende verduidelijking nodig heeft, wordt deze toegelicht door middel van (doorgaans)
artikelsgewijze commentaren: per artikel vindt u een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en
verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de
belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Deze annotaties laten toe de artikelen in hun volledige context te
situeren en correct toe te passen in de praktijk Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en
de toepassing ervan: Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen
die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de
oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Deze ‘Duiding
Strafuitvoering’ richt zich in de eerste plaats tot de rechtspracticus, maar vormt ook een nuttig naslagwerk
voor wetenschappers, studenten en eenieder die ook geïnteresseerd is in wat er gebeurt na een
strafrechtelijke veroordeling.
De ondernemende psychotherapeut Mar 14 2021 Veel professionals in de GGZ starten een eigen praktijk of
denken erover na. De ondernemende psychotherapeut is een handboek voor zelfstandigen in de geestelijke
gezondheidszorg. Het boek geeft antwoorden op praktische vragen, zoals: - Hoe zit de markt voor
psychotherapie in elkaar? - Hoe staat het met vraag en aanbod? - Kan dat wel samen, hulpverlener en
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ondernemer zijn? - Wat heb je te bieden? - Waar ligt je passie? - Hoe formuleer je wat je goed kunt? - Hoe
kom je aan cliënten? - Welke rol kan internet daarbij spelen? - Hoe verstevig je je praktijk? - Hoe blijf je
kwaliteit bieden? Geldzaken komen uitgebreid aan bod samen met de ins en outs van de verzekerde zorg.
Het boek sluit af met de vraag: hoe krijg en behoud je plezier in je werk?
BiSL® - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk May 16 2021
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 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
EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag Oct 28 2019
Zonen van Noach Mar 26 2022 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
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pretentie heeft geschiedenis te zijn. En die fictie is sterk genoeg om een hele maatschappij te ontregelen.
Recepteerkunde Nov 09 2020 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.
Bereiden in de apotheek Feb 22 2022 In dit nieuwe basiswerk is de actuele kennis over de verschillende
bereidingsvormen samengevoegd. Ook de steriele bereidingen - al dan niet in de ziekenhuisapotheekkomen aan bod. Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek is arbeidsintensief werk en moet voldoen
aan strenge kwaliteitsnormen. Met het basisboek Bereiden in de apotheek leren studenten en beginnende
beroepsbeoefenaren zorgvuldig en hygiënisch bereiden volgens de nieuwste FNA¿ en LNA¿procedures. In
deze nieuwe druk is de actuele kennis over de verschillende bereidingsvormen samengevoegd. Ook de
steriele bereidingen ¿ al dan niet in de ziekenhuisapotheek ¿ komen aan bod. Verder wordt er aandacht
besteed aan de verwarring rond de Nederlandse en Latijnse naamgeving. Het boek is opgebouwd uit
verschillende delen. In het eerste deel komen algemene principes van bereiden aan de orde: zo wordt
ingegaan op meet¿ en weeginstrumenten, voorschriften en protocollen. Vervolgens komen de verschillende
toepassingsgebieden, zoals poedermengsels, dermatica, rectale en vloeibare toedieningsvormen aan de
orde. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor richtlijnen voor hygiëne, Arbo, veiligheid en milieu. Het boek is
in nauwe samenwerking met het Winap geschreven. Bereiden in de apotheek is onmisbaar als basisboek
voor de opleiding tot apothekersassistent. Daarnaast kan het boek uitstekend als naslagwerk in de praktijk
worden gebruikt.
Dit zijn de namen Sep 07 2020 Een grensstad in de steppe. Uit de vlakte duikt een groep verwilderde
vluchtelingen op. Ze veroorzaken angst en onrust in de stad. Als Pontus Beg, commissaris van politie, ze
laat oppakken, wordt in hun bagage het bewijs van een misdaad gevonden. Beg ontrafelt de geschiedenis
van hun helletocht, die gaandeweg verweven raakt met de ontdekking van het verhaal over zijn eigen
afkomst. De ontmoeting met een oude rabbijn, de laatste Jood van de stad, leert hem de waarheid kennen
over zichzelf. Met humor en wijsheid verbindt Tommy Wieringa de duistere binnenwereld van de mens met
de vraag naar wie wij zijn en of verlossing mogelijk is.
Nederlandse spreekwoorden en gezegden Jan 24 2022
Basiswoordenboek Nederlands Aug 26 2019
Alles over Tristan May 04 2020 Bijna twintig jaar na de dood van de jonge, visionaire dichter Viktor Tristan
is er ondanks zijn voortdurende populariteit nog altijd geen biografie over hem. Jakob Keller, universitair
docent en bewonderaar van Tristan, neemt de taak op zich het weinige wat over de dichter bekend is
aaneen te smeden tot een waardig monument. In de havenstad Mercedal zoekt hij contact met Tristans
vroegere vrienden, die hun dagen slijten op het terras van café Colonial. Maar bijna niemand blijkt
openhartig te willen praten over wat zich destijds heeft afgespeeld. De briljante dichter blijft de biograaf
ontglippen; hoe meer Jakob Keller ontdekt over diens leven, hoe vaster hij zelf ingesponnen raakt in
Tristans web van oude leugens en geheimen. En wanneer Keller uiteindelijk zijn moeizame zoektocht
voltooit, zal ook zijn eigen leven nooit meer hetzelfde zijn. Alles over Tristan is een meeslepende vertelling
over de menselijke zucht naar mythes en de behoefte die te ontrafelen.
Zo Werkt Het in de Apotheek Sep 19 2021 Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en
diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? Aan welke regels moet
worden voldaan en welke kwaliteitseisen worden gesteld? Hoe wordt alles betaald? Het basiswerk "Zo
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werkt het in de apotheek" beschrijft alle relevante aspecten van de apotheek zoals die zich aan
apothekersassistenten voordoen. Het basiswerk is een herziening van het basiswerk Praktijkorganisatie
voor apothekersassistenten. "Zo werkt het in de apotheek "heeft raakvlakken met alle kerntaken uit het
Kwalificatiedossier mbo Apothekersassistent. Voor het verzorgen van medicatiebegeleiding (kerntaak 1),
niet-recept gestuurde zorg aan de client (kerntaak 2), productzorg (kerntaak 3) en werken aan kwaliteit en
deskundigheid (kerntaak 4) is immers een goedlopende apotheekorganisatie nodig die op de juiste manier
weet in te spelen op de veranderende eisen van de omgeving. Het boek biedt de noodzakelijke basis voor
assistenten in opleiding om in de beroepspraktijkvorming een beeld te krijgen van bepaalde werkwijzen in
de apotheek. Hoewel de openbare apotheek centraal staat, blijven andere soorten apotheken niet
onbesproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kosten van de gezondheidszorg. Hierbij komt ook
de steeds belangrijker wordende rol van de zorgverzekeraar aan bod, zoals de invloed van
contractafspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars op het werk van apothekersassistenten. Het boek
geeft inzicht in de invloed die de contractafspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars heeft op het
werk van apothekersassistenten. Het boek is een onmisbaar naslagwerk voor apothekersassistenten (in
opleiding). Carolijn Huizinga-Arp (1967) studeerde farmacie in Utrecht en behaalde daar in 1992 het
apothekersdiploma. Zij is werkzaam als openbaar apotheker, actief in verschillende bestuurlijke functies en
vanuit haar eigen schrijfbureau betrokken bij de ontwikkeling van cursussen voor apothekersassistenten,
doktersassistenten, huisartsen en apothekers. "
Een rugzak vol condooms Oct 21 2021 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 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.
150 ECG-Problemen Jul 18 2021 In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met
daarbij de relevante ECG's. U wordt uitgedaagd deze ECG's eerst zelf te interpreteren in het licht van de
patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en formuleert u een plan van aanpak, voordat u de
interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot moeilijk en staan in een willekeurige volgorde.
Aan een kant van de pagina staat het probleem met bijbehorende ECG, op de andere zijde staat het
antwoord met de bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit boek is door Piet Machielse,
spoedeisende hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur van de Engelstalige versie John
Hampton, heeft zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst. Net als in de praktijk komen in willekeurige
volgorde complexe en minder complexe vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers
van verschillende niveaus; van student tot specialist en van verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom: 150
ECG-problemen is een uniek boek met bijzondere ECG's. Een must voor de ECG-freaks onder de
verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een praktisch boek voor geinteresseerden
die ECG's willen leren lezen en hun vaardigheid daarin willen bijhouden."
Angststoornissen En Hypochondrie Nov 29 2019 Angststoornissen en hypochondrie is een actueel
overzichtswerk, waarin op praktische wijze inzicht gegeven wordt in de classificatie (volgens de DSM-IVTR-criteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen en hypochondrie.Bij de
behandeling van deze stoornissen wordt, naast een bespreking van farmacotherapie, met 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
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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.
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Apr 26 2022
Echte mannen eten wél kaas Mar 02 2020 Onderzoek naar het waarheidsgehalte van het verhaal van
vermeend loverboyslachtoffer Maria Mosterd dat zij vertelde in 'Echte mannen eten geen kaas' (2008).
Dit kan niet waar zijn May 28 2022 De financiële wereld blijkt geen ver-van-mijn-bedshow. De financiële
wereld is het bed zelf. En toen op 15 september 2008 de Amerikaanse Lehman Brothers failliet ging, stortte
dat bed op een haar na in. Bankiers in de City hamsterden voedsel, zetten hun geld om in goud, of
bereidden de evacuatie van hun kinderen naar het platteland voorJoris Luyendijk zat twee jaar lang
ondergedompeld in the City, het financieel centrum van Europa. Stap voor stap lieten insiders hem, met
gevaar voor hun eigen baan, zien hoe de financiële wereld in elkaar zit. Zijn bankiers monsters? Is hebzucht
het probleem? En veel belangrijker: kan het weer gebeuren? Zijn de diepere oorzaken van 2008
weggenomen, of is de financiële wereld nog altijd een tijdbom in het hart van onze samenleving? In het
extra hoofdstuk 'Hoe dit waar kan zijn' gaat Joris Luyendijk in op de ontvangst in Europa door lezers, pers
en nanciële wereld en op recen veranderingen in de financiële sector. Joris Luyendijk ontving de NS
Publieksprijs 2015 voor Dit kan niet zijn. Het boek is inmiddels in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Catalonië, Hongarije, Noorwegen, Finland en Zweden verschenen en wordt in in 2017 onder meer
in Egypte, China en de vs gepubliceerd.
Kom hier dat ik u kus Jul 30 2022 Deze editie is speciaal voor de NS Publieksprijs! Vanuit dit e-boek kunt u
direct uw stem uitbrengen. Het e-boek is te koop t/m woensdag 18 november 2015. Kom hier dat ik u kus is
een roman over Mona, als kind, als vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige. Een verhaal over waarom
we worden wie we zijn, geschreven met humor, scherpte en veel schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en
kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar
verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen.
Over de gevaren van sterk zijn. Over vergeten en niet kunnen vergeten. Over jezelf durven redden. En
natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna. Over Vele hemels boven
de zevende (2013): ‘Op de Beeck heeft een betoverende tekst geschreven: een tekst als een Spinvisliedje,
waarin flarden van mensenlevens zo gerangschikt zijn dat het bij de toehoorder een vleugje heimwee
oproept, en schrijnt.’ DE VOLKSKRANT ***** ‘Een weergaloos boek.’ DE STANDAARD ‘Een wondermooi
debuut.’ HP/DE TIJD Over Vele hemels boven de zevende (2013): ‘Een warm boek dat twee keer zo lang had
mogen zijn.’ NRC HANDELSBLAD ‘Fictie van de bovenste plank. Een psychologisch eerlijke roman over hoe
mensen aanmodderen en hun eigen weg zoeken.’ DE MORGEN **** ‘Op de Beeck weet heel dicht op de
huid van haar personages te zitten, hun ellende en kracht gaan dwars door je ziel. De personages zijn zó
levensecht dat het boek zich vanzelf laat lezen.’ TROUW ‘Een debuutroman waarin de ene zin nog mooier is
dan de andere.’ ELSEVIER ‘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 Op de Beeck is een scherp observator (...) In het slim opgebouwde
Vele hemels boven de zevende bespeelt zij verscheidene registers tegelijk.’ VRIJ NEDERLAND ‘Op de
Beeck geeft de eenzaamheid een montere literaire stem. Of het nu om overspel gaat of de hel van het
internetdaten, ze weigert vanuit een diep begrip van het al te menselijke te veroordelen. En schrijft daar
schijnbaar luchtig over. Bovendien slaagt ze in de voor debutanten hachelijke keuze voor de ik-vorm. Dat
zie ik niet vaak, in mijn doorgaans neerdrukkende praktijk. In de gaten houden dus, die getalenteerde
Griet.’ JEROEN VULLINGS Griet op de Beeck (1973) was tien jaar lang dramaturg in het theater. Daarna
ging ze schrijven voor HUMO en De Morgen. Voor haar debuutroman Vele hemels boven de zevende
ontving ze De Bronzen Uil Publieksprijs 2013 en het boek werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs
2013 en de Academica Literatuurprijs 2014. Dit debuut wordt binnenkort verfilmd door Jan Matthys, voor
wie Op de Beeck het scenario ontwikkelt. Naar haar tweede roman wordt al sinds het verschijnen van Vele
hemels boven de zevende reikhalzend uitgekeken.
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Mieke Maaike's obscene jeugd Jun 28 2022
Pijneducatie Dec 23 2021 Ongeveer twintig procent van de volwassenen heeft chronische pijn. Dit heeft een
negatieve invloed op hun leven. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaker herstellen en minder pijn hebben
als ze begrijpen hoe de complexe biologie van pijn werkt. Pijneducatie zorgt ervoor dat barrières voor een
effectieve revalidatie verdwijnen. Het geven van goede informatie over pijnfysiologie kan dus erg succesvol
zijn. Pijneducatie is een praktische handleiding bij het geven van pijneducatie. Het draagt bij aan een
succesvolle behandeling van patiënten met chronische pijn. Het boek bevat informatie over de
neurofysiologie van acute en chronische pijn (centrale sensitisatie), het toepassen van pijneducatie, de
voorwaarden voor en de effectiviteit van pijneducatie. Door middel van illustraties wordt de informatie
ondersteund. Online staan tests om de pijn te meten en instrumenten om de Online staan tests om de pijn
te meten en instrumenten om de behandeling te ondersteunen. Ook vindt u hier educatiemateriaal om mee
te geven aan de patiënten. Om toegang te krijgen tot het online gedeelte kunt u de toegangscode invullen
die voorin het boek staat. Dit boek is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en
Mensendieck, verpleegkundigen, huisartsen en andere hulpverleners die werken met patiënten met
chronische pijn.
Islamofobie en discriminatie Aug 19 2021 Sinds 11 september 2001 - en vooral sinds de moord op Theo
van Gogh - staan moslims en de 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). Deze publicatie kwam mede tot stand door een opdracht van het Euromediterraan
Centrum voor Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO).
Het huis van de moskee Apr 14 2021 Al achthonderd jaar heeft de familie van Aga Djan een centrale
positie in de stad. Al zolang ze er wonen brengen ze de geestelijk leider van de moskee voort. De imam is
een belangrijk man, maar zeker zo belangrijk is Aga Djan, het hoofd van de bazaar. Als er een radicale
stroming onder de ayatollahs ontstaat en Khomeini in Parijs een omwenteling voorbereidt, komt de Iraanse
samenleving zoals Aga Djan die kent onder druk te staan. Vrienden worden vijanden. Liefde wordt haat.
Zelfs Aga Djan kan het tij niet keren.
NLP voor Dummies Jun 04 2020 Inleiding tot neurolinguïstisch programmeren.
Pluk van de Petteflet Sep 27 2019 Pluk, die op het zolderkamertje van de Petteflet woont, is de held en de
redder wanneer de andere flatbewoners en zijn vrienden, de dieren, in nood verkeren.
Geweldloos verzet in gezinnen Jun 24 2019 Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en
hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om
extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’
aanpak, maar escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van
‘geweldloos verzet’ waarin vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid
(zonder toegeven) worden gecombineerd. Gesteund door hun netwerk leren gezagsdragers om zowel hun
gezag als de relatie met het kind op een positieve manier te herstellen. Van (on)macht naar kracht! Dit
boek opent met een bespreking van Gandhi’s methode van geweldloos verzet en de toepassing daarvan
binnen de context van het gezin. Inzicht in escalatieprocessen tussen opvoeders en kinderen kan helpen bij
het voorkomen daarvan. Het boek bevat een praktische handleiding met heldere en concrete instructies
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voor ouders. Daarmee kunnen zij de principes van geweldloos verzet direct in praktijk brengen. Verder
wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s als geweld tegen broers en zusjes, kinderen die het gezin
‘terroriseren’, het belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten en de toepassing van
geweldloos verzet in de gemeenschap. Deze tweede druk bevat een geheel herziene handleiding met enkele
nieuwe interventies. Nieuw is ook de bijlage met een aangepaste handleiding voor gezinnen met kinderen
en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Het boek is geschreven voor therapeuten, hulpverleners
en opvoeders die in werk of gezin geconfronteerd worden met gewelddadig en zelfdestructief gedrag van
kinderen. Het biedt inzicht in processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor het
doorbreken hiervan. De auteur Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv,
Israël. Eliane Wiebenga is klinisch psycholoogpsychotherapeut in het Lorentzhuis, centrum voor
systeemtherapie, opleiding en consultatie te Haarlem.
Joe Speedboot Aug 31 2022 Joe Speedboot is een roman over liefde en rivaliteit, over een verlosser zonder
belofte en een heroïsche odyssee. Het toont het lot van nieuwkomers in een Nederlands dorp, waar de last
van het onverwerkte verleden op de inwoners drukt. De tragikomische maalstroom van gebeurtenissen
geeft het ingeslapen dorp een onverwachte dynamiek waar het niet meer van zal herstellen. Tommy
Wieringa schreef met Joe Speedboot een gedreven, aanstekelijke ontwikkelingsroman, met een hoofdrol
voor de mateloze verbeeldingskracht van één man. Fransje Hermans, de verteller van het verhaal, is na een
ongeluk invalide geraakt en heeft voorgoed zijn spraakvermogen verloren. Hij is de zelfbenoemde
chroniqueur van het dorp Lomark. Zijn fascinatie voor de nieuweling Joe Speedboot is grenzeloos: Joe
Speedboot, de jongen die zijn eigen naam gekozen heeft en op zijn vijftiende al bommenlegger,
vliegtuigbouwer en bewegingsfilosoof is. Nauwgezet observeert Fransje hoe nog een nieuwkomer de
natuurlijke orde van het dorp komt verstoren: Joe's stiefvader Papa Afrika, een zachtaardige Nubiër met
gazellenogen die een kleine scheepswerf begint op de oever van de Rijn. Dan verschijnt de geheimzinnige
Picolien Jane, een beeldschone Zuid-Afrikaanse, aan wie Fransje zijn kronieken opdraagt en voor wie
levenslange vriendschappen op het spel worden gezet. In haar komen alle verhalen samen, met noodlottige
gevolgen. Op originele wijze en met speels vernuft, toont Tommy Wieringa de loop van een geschiedenis,
waarin niemand aan zijn bestemming ontkomt.
De koningin van Paramaribo Oct 01 2022 Maxi Linder was een van de beroemdste prostituees van haar
tijd. Ze was schaamteloos, welbespraakt, extravagant en onzelfzuchtig. Zeelieden en soldaten noemden
haar liefkozend de 'Zwarte Koningin van de West'. Accord beschrijft in deze veelzijdige en kleurrijke roman
niet alleen op overtuigende wijze een veelbewogen vrouwenleven, hij weeft ook diverse historische
gebeurtenissen door het verhaal, die van blijvende invloed zijn geweest op de geschiedenis van Suriname.
Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen Apr 02 2020
Duurzaam projectmanagement Jul 26 2019 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!
eHealth in de Praktijk: handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met ehealth Feb
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Archief voor kerkelijke geschiedenis Oct 09 2020
Tegenspel Dec 31 2019 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.
Dementiezorg in de praktijk, deel 1 Jun 16 2021 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, sociaal-pedagogisch 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 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.
Echte mannen eten geen kaas / druk Nov 02 2022 De schrijfster vertelt hoe zij op 12-jarige leeftijd in
handen valt van een loverboy en zich daar pas vier jaar later aan onttrekt.
De kroongetuige Jan 30 2020 De kroongetuige is zowel een roman als een thriller. In de eerste plaats is
het een roman over (vergeefse) liefde, over jaloezie en vooral over een huwelijk dat wordt bedreigd door
kinderloosheid. In de tweede plaats handelt het over iemand die van een moord beschuldigd wordt. Het
gaat hierbij niet zozeer om de vraag hoe de schuldige zelf de beschuldiging ervaart, maar hoe zijn
omgeving en met name zijn echtgenote daarop reageert. Zij is dan ook de eigenlijke hoofdpersoon van het
boek, een kroongetuige die niet verhoord wordt. De zonnewijzer is een vervolg op De kroongetuige. De
hoofdpersoon Leonie Kuyper is inmiddels gescheiden. Haar beste vriendin overlijdt aan een zonnesteek. Zij
laat alles na aan Leonie, met als enige voorwaarde dat zij zo goed mogelijk voor haar drie poezen zal
zorgen. Leonie gaat om die reden zelfs in het appartement van haar vriendin wonen en kruipt, aanvankelijk
omwille van de poezen, in de huid van haar overleden vriendin. Ze gaat daar zo in op dat ze zich ten slotte
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een zonnesteek.

volledig met haar identificeert. Gaandeweg kom ze erachter dat er veel meer aan de hand is geweest dan
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