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Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en
persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest
zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op de
adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel
voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken
en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Veel valse hoop Katja Happe 2018-04-18 De Tweede Wereldoorlog is nog steeds ons
belangrijkste historische referentiepunt – en binnen die oorlog is dat de vervolging van en de
massamoord op de Joden. Het is daarom op zijn minst verbazingwekkend dat er sinds de drie
grote geschiedschrijvingen over dit onderwerp (van Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de
Jong, verschenen in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw) geen groot werk
meer over de Jodenvervolging is gepubliceerd, terwijl intussen veel belangrijk onderzoek is
verricht. Alleen daarom al is het van het grootste belang dat er nu een nieuw, alomvattend boek
verschijnt. Veel valse hoop van de Duitse historicus Katja Happe vertelt de geschiedenis van de
Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Happe doet dat niet alleen
vanuit Nederlands oogpunt, maar plaatst die geschiedenis in internationaal perspectief. Ze
besteedt aandacht aan specifieke maatregelen van de nazitop in Berlijn voor Nederland,
behandelt uitvoerig de berichtgeving van Otto Bene, de vertegenwoordiger van het Duitse
naziregime in Nederland, aan zijn regering en beschrijft de op Nederland gerichte acties van
internationale Joodse hulporganisaties. Katja Happes overzichtswerk zal de komende tientallen
jaren het standaardwerk over de vervolging van de Nederlandse
Bekentenissen Jean Jacques Rousseau 2008 Autobiografie van de Zwitsers/Franse filosoof
(1712-1778).
Het postmoderne weten Jean-François Lyotard 2001 Kritische beschouwing, met name vanuit
kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van de Verlichting zoals die het moderne leven
beheersen.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de
beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson
Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in

gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Biochips William Gibson 2014-04-01 De tweede cyberpunkroman van Gibson speelt zich tien
jaar na het driemaal bekroonde Zenumagiër af in de supersnelle hightechsamenleving van
ontzagwekkende metropolen, van alles en iedereen beheersende multinationals, op de meest
linkse van de tienbaans snelwegen, waar één fout voldoende is om de gebruiker levenslang te
ontregelen. In die wereld proberen een freelance huurling, een uitgerangeerde galerie-eigenaar
en een zogenaamde computercowboy niet alleen te overleven, maar ook de beste te worden in
wat ze doen en succes te behalen. Zinderende spanning, actie en intrige maken Biochips tot een
doolhof waarin de lezer tot de laatste bladzijde wil verdwalen.
Mona Lisa overdrive William Gibson 2014-04-01 Net als zijn eerdere cyberpunkromans speelt
William Gibsons derde roman zich af in de verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende
metropolen, waar anarchie, misdaad, geavanceerde computertechnologie en alles beheersende
multinationals de sfeer bepalen.Het onstuimige gedrag van een jonge vrouw met een
bedenkelijk verleden leidt tot een onvermijdelijke en levensgevaarlijke confrontatie met de
internationaal aanbeden netwerkgrootheid Angie Mitchell. Tegelijkertijd blijkt dat een
meesterbrein vanuit de matrix-ruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s,
erop zint Angie te kidnappen. De zaak wordt er niet eenvoudiger op wanneer de onbetwiste
alleenheersers van de Japanse onderwereld ten tonele verschijnen en op wereldniveau
manipuleren om hun duistere plannen te realiseren. Een intrigerende, bloedstollende en
supersnelle roman over een hightech samenleving, waar het leven zich afspeelt op de meest
linkse van de tienbaans snelwegen.
Atlas van de farmacologie Heinz Lüllmann 2005
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
Na-metafysisch denken Jürgen Habermas 1990 Vier teksten uit 1987/88 van de Duitse filosoof
(1929- ) die vooral bekend werd door zijn theorie van het communicatieve handelen.
Kroniek der jodenvervolging, 1940-1945 Abel Jacob Herzberg 1978
Recepteerkunde Yvonne Bouwman-Boer 2010-01-18 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.
Guinness world records, 2013 Craig Glenday 2012
Angststoornissen En Hypochondrie P. M. G. Emmelkamp 2009-09 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 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.
Een seculiere tijd / druk 3 Charles Margrave Taylor 2012-11-29 Historisch onderzoek naar de
vraag of religie en rede naast elkaar kunnen bestaan, en naar de historische wortels van de
huidige seculiere tijd.
De regels van het ciderhuis John Irving 2020-02-18 Dr. Wilbur Larch is arts, verloskundige en
stichter van een weeshuis in St. Cloud. Hij is ook aborteur en verslaafd aan ether. Voor de
kinderen in St. Cloud’s is hij een heilige: hij zorgt ervoor dat ze geadopteerd worden – een
familie krijgen. Homer Wells is zijn favoriete wees. Toch hoopt dr. Larch dat Homer door
niemand geadopteerd wordt. Hij heeft andere plannen met hem. Maar Homer wordt verliefd en
verlaat het weeshuis. Hij jaagt een onmogelijke liefde na. Pas na de dood van Wilbur Larch weet
Homer wat het doel is in zijn leven. ‘John Irving is een van de beste verhalenvertellers van deze
tijd.’ – Time ‘Een meesterstuk van vertelkunst.’ – The Boston Globe ‘Irvings romans zijn niet
alleen pageturners. Zijn werk is doordrenkt van een diepe compassie met mensen en hun
zwakheden.’ – The Guardian
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