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As recognized, adventure as without difficulty as experience approximately lesson, amusement, as without difficulty as settlement can be
gotten by just checking out a books Every Patient Tells A Story Medical Mysteries And The Art Of Diagnosis Paperback 2010 Author Lisa
Sanders along with it is not directly done, you could believe even more all but this life, not far off from the world.
We offer you this proper as without difficulty as simple pretentiousness to get those all. We have the funds for Every Patient Tells A Story
Medical Mysteries And The Art Of Diagnosis Paperback 2010 Author Lisa Sanders and numerous book collections from fictions to scientific
research in any way. along with them is this Every Patient Tells A Story Medical Mysteries And The Art Of Diagnosis Paperback 2010 Author
Lisa Sanders that can be your partner.

Olifantenmeisje Ellen Marie Wiseman 2018-08-31 ‘Olifantenmeisje’ van Ellen Marie Wiseman vertelt het verhaal van Lily, die in de jaren ’30 op
tienjarige leeftijd aan het circus verkocht wordt. Op een zomeravond in 1931 mag de tienjarige Lily Blackwood voor het eerst naar buiten. Haar
moeder neemt haar mee naar het circus. Maar wat Lily niet weet, is dat ze nooit meer thuis zal komen. Meer dan twintig jaar later erft de
jonge Julia Blackwood het huis van haar ouders. Voor het eerst komt ze op de zolder, waar ze mysterieuze foto’s aantreft van een albino
circusmeisje. Ze begint te vermoeden dat haar ouders een donker geheim hadden. Ellen Marie Wiseman schrijft indringende historische
romans, waarin ze graag een nieuw licht werpt op de geschiedenis. Eerder schreef ze ‘De pruimenboom’, ‘Wat ze achterliet’ en ‘De
brekerjongens’.
De wetten van de geneeskunde Siddhartha Mukherjee 2016 Kritische kanttekeningen bij de huidige medische wetenschap.
Every Patient Tells a Story Lisa Sanders 2009-08-11 A riveting exploration of the most difficult and important part of what doctors do, by Yale
School of Medicine physician Dr. Lisa Sanders, author of the monthly New York Times Magazine column "Diagnosis," the inspiration for the hit
Fox TV series House, M.D. "The experience of being ill can be like waking up in a foreign country. Life, as you formerly knew it, is on hold while
you travel through this other world as unknown as it is unexpected. When I see patients in the hospital or in my office who are suddenly,
surprisingly ill, what they really want to know is, ‘What is wrong with me?’ They want a road map that will help them manage their new
surroundings. The ability to give this unnerving and unfamiliar place a name, to know it—on some level—restores a measure of control,
independent of whether or not that diagnosis comes attached to a cure. Because, even today, a diagnosis is frequently all a good doctor has to
offer." A healthy young man suddenly loses his memory—making him unable to remember the events of each passing hour. Two patients
diagnosed with Lyme disease improve after antibiotic treatment—only to have their symptoms mysteriously return. A young woman lies dying
in the ICU—bleeding, jaundiced, incoherent—and none of her doctors know what is killing her. In Every Patient Tells a Story, Dr. Lisa Sanders
takes us bedside to witness the process of solving these and other diagnostic dilemmas, providing a firsthand account of the expertise and
intuition that lead a doctor to make the right diagnosis. Never in human history have doctors had the knowledge, the tools, and the skills that
they have today to diagnose illness and disease. And yet mistakes are made, diagnoses missed, symptoms or tests misunderstood. In this hightech world of modern medicine, Sanders shows us that knowledge, while essential, is not sufficient to unravel the complexities of illness. She
presents an unflinching look inside the detective story that marks nearly every illness—the diagnosis—revealing the combination of
uncertainty and intrigue that doctors face when confronting patients who are sick or dying. Through dramatic stories of patients with baffling
symptoms, Sanders portrays the absolute necessity and surprising difficulties of getting the patient’s story, the challenges of the physical
exam, the pitfalls of doctor-to-doctor communication, the vagaries of tests, and the near calamity of diagnostic errors. In Every Patient Tells a
Story, Dr. Sanders chronicles the real-life drama of doctors solving these difficult medical mysteries that not only illustrate the art and science
of diagnosis, but often save the patients’ lives.
Optimizing Metabolic Status for the Hospitalized Patient Michael M. Rothkopf, MD, FACP, FACN 2022-07-29 This book is a guide for clinicians
seeking to use metabolic approaches in the care of hospitalized patients. Since a nutritional component exists for practically any disease
process managed, it is important to properly address the macro- and micronutrient issues that can help facilitate a favourable clinical
outcome. Metabolic medicine is a newly recognized speciality that applies proven nutritional approaches to support hospitalized patients
within existing standards of care. Optimizing Metabolic Status for the Hospitalized Patient: The Role of Macro- and Micronutrition on Disease
Management addresses the gap of nutrition knowledge among physicians who generally care for patients without addressing the nutritional
and metabolic perspective. Features: · State-of-the-art guidelines for practicing metabolic medicine in the hospital setting. · “Hands on” guide
for day-to-day metabolic management of hospitalized patients. · Personal insights from one of the field’s leading practitioners, drawing upon
decades of experience. · Historical reviews of key scientific developments. This book is written by Dr Michael M. Rothkopf, Clinical Professor of
Medicine at Rutgers/New Jersey Medical School. Dr Rothkopf founded the Metabolic Medicine Center at Morristown Medical Center and is the
current Metabolic Medicine Consultant for the Heart Transplant, Lung Transplant, Cardiac Surgery and Wound Care Programs at
RWJBH/Newark Beth Israel Medical Center. This book is directed at the physician level of hospital care. It provides value to a broad range of
physicians regardless of their medical specialty or subspecialty. It will also be useful for medical students and resident physicians in training as
well as nurse practitioners and physician assistants working in hospital settings.
Dit doet even pijn Adam Kay 2018-05-16 Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97 uur, beslissingen
over leven en dood, een constante vloed aan lichaamssappen en een budget dat eerder gepast lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven
van een arts in opleiding. Tijdens de helse dagen en slapeloze nachten hield cabaretier en voormalig arts in opleiding Adam Kay jarenlang in
het geheim een dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het ziekenhuis zijn samengebracht in dit afwisselend hilarische,
afschuwelijke en ontroerende boek. Dit doet even pijn vertelt je alles wat je wilt weten over het werk op een ziekenboeg - plus een aantal
dingen die je liever níet had willen weten. Mogelijke bijwerkingen: spontane lachstuipen en opwellende tranen. Adam Kay (1980) werkte
jarenlang als arts in opleiding, maar is tegenwoordig een succesvol cabaretier en scriptschrijver. Zijn debuut Dit doet even pijn werd direct een
bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels in vijftien landen vertaald.
De oorsprong van l'art nouveau Gabriel P Weisberg 2004 The opening of Sigmund Bing’s gallery L’Art Nouveau had been an eagerly expected
event in the Paris art world throughout the latter half of 1895, since Bing first announced that he would be soon exhibiting artistic furniture.
The doors finally opened on 26 December 1895 as visitors poured in at 22 Rue de Provence to admire Bing’s collection. Beginning with Bing’s
special feeling for Asian art, the author discusses his many other eclectic interests in art. Over 300 colour illustrations show the objects that
were traded in his gallery: Tiffany glass, paintings and sculptures by Henri Toulouse Lautrec, Rodin, Claudel and Vuillard, as well furniture,
ceramics and jewellery by Van de Velde, Colonna, De Feure and Gaillard. The book is based on extensive archive research, tracing destinations
of the art objects that Bing traded to collectors and museums or sponsored personally. The authors show how one man, an art dealer, became
an international trendsetter who influenced the canon in Europe and the US. The result is a renewed appreciation of Sigmund Bing’s role as
the principal founder of the new style that carries the name of his gallery: Art Nouveau.
Als de rook om je hoofd is verdwenen Cailtin Doughty 2014-10-25 In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op
achtjarige leeftijd een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het
ongeluk, weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop haar ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen

omgaan en besluit daarom op twintigjarige leeftijd in een crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder
iets te verbloemen over het dode lichaam, het ophalen van lijken, de preparatie in het crematorium, de verbranding, de verwerking van botten
en het verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor maakt ze de dood bespreekbaar.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2009
Kamer Emma Donoghue 2010-11-17 Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan de deur op slot zit. Kamer
heeft alleen een dakraam en is elf vierkante meter groot. Jack is dol op televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij weet dat wat
hij op televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts vaak komt. Dan zit Jack in de
kast en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er buiten Kamer ook een echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun
ontsnapping zal kennismaken. Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer vergeet. Verfilmd als 'Room'.
The Publishers Weekly 2009
Het gen Siddhartha Mukherjee 2016-09-16 Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis - een verleden
vol geestesziekte en psychische aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en het effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en
lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie - van Aristoteles en Pythagoras
via Mendel en Darwin tot aan de revolutionaire eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen.
Een intieme geschiedenis' verweeft Mukherjee wetenschap en sociale historie met een persoonlijk verhaal, om een onthullende en magistrale
geschiedenis te schrijven waarin een wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is
in de morele complexiteit van de huidige wetenschappelijke mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor
iedereen die zich bezorgd afvraagt wat de toekomst van de mens behelst.
Diagnose besmet Tess Gerritsen 2012-04-13 Dokter Toby Harper heeft nachtdienst op de eerstehulpafdeling van het Springer-ziekenhuis als
er een man in kritieke conditie wordt binnengebracht. De verwarde man reageert nauwelijks op de behandeling en verdwijnt spoorloos. Voor
Toby hem kan vinden wordt ze geconfronteerd met een nieuwe patiënt met dezelfde symptomen. Hij komt uit hetzelfde luxe
verzorgingscomplex. Toby ontdekt dat er in de privékliniek van het tehuis hormooninjecties worden gegeven aan vermogende bejaarden. De
machtige artsen van Brant Hill deinzen nergens meer voor terug...
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar
als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk
onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het
bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar
verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks
onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek
binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Koekoeksjong Robert Galbraith 2013-10-15 Als een legendarisch topmodel een dodelijke val maakt van een balkon in de chique Londense wijk
Mayfair, gaat de politie uit van zelfmoord. Haar broer weigert dit echter te accepteren en schakelt privédetective Cormoran Strike in. Strike
neemt de klus dankbaar aan. Sinds hij zijn been verloor in Afghanistan is zijn leven een puinhoop. Hij heeft bijna geen opdrachten en de
schuldeisers zitten achter hem aan. En daarbij is hij net weg bij zijn vriendin en woont hij in zijn kantoor. Dit is zijn kans om een nieuwe start te
maken. Maar naarmate hij dieper infiltreert in de wereld van de rich and famous nemen de zaken een steeds duisterder wending – en loopt hij
zelf steeds meer gevaar... Koekoeksjong is een traditionele Britse misdaadroman in een modern jasje en kan zich meten met de grote
klassiekers uit het genre. De pers over Koekoeksjong ‘Heel verfrissend: humor en mededogen spelen in dit boek een grotere rol dan bloed en
geweld. Laat dit alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij Nederland ‘Een thriller die uitstekend in elkaar zit, geen moment verveelt en
een groot publiek zal aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide detective, waarin vooral het satirische talent schittert.’ **** de Volkskrant
Hardcore History Dan Carlin 2020-01-21 Getipt door DWDDHet verhaal van Truus Wijsmuller, de oorlogsheldin die duizenden Joodse kinderen
reddeWenen, eind jaren dertig. De vijftienjarige Stephan en zijn beste vriendin Zofie-Helene hebben een zorgeloze jeugd, maar hun leven
staat op het punt om te slaan. Stephan is Joods en Zofie-Helene is de dochter van een opstandige krantenuitgever. Als Hitler de macht grijpt,
slaat het noodlot toe.Maar er is licht in de duisternis. De Nederlandse verzetsstrijder Truus Wijsmuller-Meijer zet haar leven op het spel om
Joodse kinderen naar veiliger gebied te smokkelen, terwijl landen hun grenzen sluiten. Als Groot-Brittannië aangeeft kinderen uit het Duitse
Rijk toe te laten, is 'tante' Truus vastberaden en dwingt ze toestemming af van de gevreesde SS'er Adolf Eichmann om de kinderen te
redden...In een race tegen de klok begeleidt ze Stephan, Zofie-Helene en uiteindelijk duizenden anderen kinderen op een levensgevaarlijke
tocht naar een onzekere toekomst. Kan ze de kinderen – en zichzelf – in veiligheid brengen?Over De laatste trein naar vrijheidGetipt door het
boekenpanel van De Wereld Draait Door‘Adembenemende roman en een krachtig eerbetoon aan deze helding.’ - Zin'Een van de grootste
helden uit de Tweede Wereldoorlog.' – Eva Jinek over Truus Wijsmuller-Meijer'Een geweldige vertelling over de kindertransporten, een roman
vol compassie, hoop en liefde.' – Heather Morris, auteur van De tatoeëerder van Auschwitz'Een briljant portret van een vrouw die het
onmogelijke doet om kinderen te redden.' – Kristin Hannah, auteur van De nachtegaal'Een aanrader voor iedereen die denkt dat één persoon
niet het verschil kan maken.' – Karen Joy Fowler, auteur van De Jane Austen Leesclub'Deze roman, gebaseerd op historische feiten, steekt
boven het maaiveld uit. Het boek herinnert ons er op huiveringwekkende wijze aan hoe het kwaad geleidelijk aan in het dagelijks leven kan
doorsijpelen.' – Publishers Weekly'Verhelderend en zorgvuldig onderzocht. Een rijke roman over een opmerkelijke vrouw, bijgestaan door een
meeslepende cast van fictieve personages.' – Booklist (starred review)'Een adembenemend verhaal.' - Margriet
Ontwaken in verbijstering Oliver Sacks 2015-08-20 Ontwaken in verbijstering is het opmerkelijke verhaal van een groep patiënten die leden
aan een mysterieuze en slopende aandoening: slaapziekte. Deze epidemie heerste in de jaren twintig van de vorige eeuw. Patiënten die de
ziekte overleefden, kwamen terecht in een apathische toestand, totdat Oliver Sacks hun eind jaren zestig het nieuwe medicijn L-dopa
toediende en ze ontwaakten. Deze genezing bleek echter niet in alle gevallen een zegen te zijn. Oliver Sacks portretteert een bizarre ziekte en
vertelt de aangrijpende verhalen van patiënten die opnieuw moeten leren leven in een veranderde en onbegrijpelijke wereld. ‘Een van de
mooist gecomponeerde en aangrijpende werken van onze tijd.’ – The Washington Post ‘Een meesterwerk.’ – W.H. Auden
De heelmeesters Abraham Verghese 2011-03-31 Bij de dramatische bevalling van de tweelingbroers Marion en Shiva overlijdt hun moeder,
zuster Mary Joseph Praise, in het kraambed. Niemand in het missiehospitaal wist van Mary s zwangerschap. Zelfs niet de vermoedelijke vader,
dokter Stone. Hij vlucht de operatiekamer uit en verdwijnt spoorloos. Een bevriend artsenstel ontfermt zich met liefde over de twee jongetjes.
Marion en Shiva groeien op in het Ethiopië van de jaren zeventig, dat wordt geteisterd door een revolutie die iedereen in de spiraal van geweld
en verraad mee sleurt. Toch is het niet de politieke situatie maar hun gedeelde passie voor dezelfde vrouw waardoor de broers tegenover
elkaar komen te staan. Marion ontvlucht zijn land. Jaren later slaat het noodlot toe en komt zijn leven in handen te liggen van de twee mannen
die hij het minst vertrouwt: zijn verdwenen vader en zijn broer Shiva. Blijken ze in staat de pijn en het verdriet uit het verleden te overwinnen
en oude wonden te helen? Het antwoord leidt niet alleen tot het dramatische hoogtepunt van De heelmeesters, maar ook tot een onverwachte
ontdekking over de laatste dagen van hun moeder en geliefde, zuster Mary Praise. De heelmeesters is het romandebuut van Abraham
Verghese. Het verhaal beweegt zich tussen twee continenten, en bestrijkt de levens van de tweelingbroers Marion en Shiva, die hun leven
lang de reden zoeken dat hun vader hen in de steek heeft gelaten. De heelmeesters is een indrukwekkend en menselijk verhaal vol
verbeeldingskracht dat de lezer diep raakt. Een onvergetelijk portret van twee broers, een ode aan de geneeskunst en een familiesaga over
vaders en zonen, macht en compassie, vertrouwen en verraad.
Belangrijkste vraag van het leven Nick Lane 2018-04-25 'Dit is een boek voor mensen die geen tijd hebben voor koetjes en kalfjes. Het is een
boek voor mensen die geen zin hebben om altijd maar weer te lezen over voorbijgaande zaken en modeverschijnselen. Dit is een boek voor
mensen die schaamteloos willen doorstomen naar de meest fundamentele tijdloze vragen van dit bestaan: waar komen wij vandaan? Wie zijn
wij, en waarom zien wij eruit zoals we eruitzien? Waarom worden we oud? Waarom hebben we seks? Waarom gaan we dood? En hoe kon er

ooit leven ontstaan uit de dode materie van de vroege aarde?' Rosanne Hertzberger Overal om ons heen is leven. We komen het tegen in
simpele vormen, zoals bacteriën, of in complexe vormen - paardenbloemen, spreeuwen, mensen. Maar waarom bestaat die tweedeling
eigenlijk? Na het begin van het leven, 4 miljard jaar geleden, duurde het 2,5 miljard jaar voordat sommige simpele organismen de sprong
maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En hoe is het leven begonnen? De belangrijkste vraag van het leven geeft een even grondig als
betoverend antwoord op deze vragen van het leven: waarom zijn we zoals we zijn, en waarom zijn we hier überhaupt? Nick Lane (1967) is
biochemicus aan University College London. In 2010 werd hij onderscheiden met de Royal Society Prize for Science Books voor zijn boek
Levenswerk. In 2015 ontving hij de Biochemical Society Award voor zijn bijdrage aan de moleculaire wetenschappen. 'Een van de sterkste en
helderste boeken over de geschiedenis van het leven in jaren.' THE ECONOMIST
De pruimenboom Ellen Marie Wiseman 2015-09-15 Voor de liefhebbers van Jenna Blum en Sarah McCoy: ‘De pruimenboom’ van Ellen Marie
Wiseman is een meesterlijk geschreven verhaal over de veerkracht van mensen en liefde die alles doorstaat, tegen de achtergrond van de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. ‘Bloei waar je geplant bent’, zei haar oma altijd tegen haar. Maar de 17-jarige Christine Bolz
weet dat er een hele wereld op haar wacht buiten het Duitse dorpje waar ze is opgegroeid. Een wereld die ze al heeft leren kennen door
muziek, boeken en door Isaac Bauerman, de zoon van de welgestelde Joodse familie voor wie ze werkt. De toekomstdromen van Christine en
Isaac worden echter wreed verstoord door de opkomst van het regime van Hitler. Een nieuwe wet verbiedt Christine voor Joden te werken... en
om een relatie met een Jood te hebben. In haar verzet haalt ze zich de woede van de Gestapo en de verschrikkingen van een
concentratiekamp op de hals. ‘Een must read voor liefhebbers van romans over de Tweede Wereldoorlog – en verder voor iedereen die houdt
van een verhaal dat je in vervoering brengt.’ – Jenna Blum, auteur van ‘Het familieportret'
Vicious LJ Shen 2020-08-28 ‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is de nieuwe koning’ - Goodreads.com - Emilia Ze zeggen dat
liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren onder andere omstandigheden. Het is waar. De man waarover ik ’s nachts droom, is ook de man
die me opjaagt in mijn nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een crimineel. Een beeldschone leugenaar. Een duivel en een engel, een
monster en een geliefde. Tien jaar geleden dwong hij me te vertrekken uit het plaatsje aan de kust waar we woonden. Nu is hij in New York om
me op te halen. En pas als ik met hem meega, laat hij me met rust. Vicious Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen. Prachtig en
ongrijpbaar, zoals kersenbloesem. Tien jaar geleden stormde ze onaangekondigd mijn leven binnen en zette alles op z’n kop. Daar heeft ze
een prijs voor moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex van mijn beste vriend. De vrouw die mijn meest duistere geheim kent.
Dat zou me wel van haar spoor af moeten houden, maar dat doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik me daar iets van aantrek. Ze kan maar
beter aan me beginnen te wennen, want ik laat haar niet los voor ik klaar ben met haar.
Paging Dr. Within Tom Garz 2020-03-22 As a Patient - Would you like a "Patient Listener"? Are you tired of Medicine/Treatment "Trial and
Error", at your expense? Are you tired of being shuffled from one Doctor to another? Do you want to "get better" and "stay better"? As a
Doctor – Would you like more good information from Patients, relevant to their symptoms? Would you like to help Patients "get better" and
"stay better"? Are you open to venturing out of your "comfort zone" in diagnosing and treating patients? Do you sometimes wonder if there is
more to diagnosing/treating than what you were taught in Medical School? As a Health/Medical Innovator, Inventor, Engineer, Writer, other
Creative Person – Are you looking for some new ideas? Would you like to "Interface" with the "Dr. Within" each of us? As an Insurance
Company - Would you like to "pay out" less? If you answered yes to any of the above, maybe this book is for you. This book describes the
Concepts of a "Patient Listener" and a "Super Symptom Checker" – Human, Computer, and/or Computer-Assisted Human – Considering the
"Big Picture" around Health and/or Symptoms. This book is about 250 pages, a little over half written text. The remainder contains many
Reference Links, from which you can build upon and learn from. The author of this book has set up Discussion Groups for this book to help
others share, network, collaborate, etc. *** Use of the Information in this book may help the Patient, Doctor, and/or Others "Get Better". Some
common Side Effects may include: A better understanding of what affects Health and Symptoms, Seeing the big picture surrounding
Symptoms, Better health, less dependence on medication/treatment, generally "feeling better", Experiencing less perceived stress, more
contentment with self and life, Perceiving more control of your life, in general, realizing there are always options no matter what, New insights
on what could be done to make "it" better. Note - Continued Use of the Information in this book may result in "Staying Better". Ask your Doctor
if "Getting Better" and "Staying Better" are right for you. :-)
De vrouw en de weduwe Christian White 2020-08-18 ‘Deze meeslepende psychologische thriller maakt indruk met zijn beschrijvingen van de
impact van familiegeheimen én met zijn dramatische, onverwachte einde.’ New York Review of Books Het is winter en griezelig stil op het
vakantie-eiland Belport, voor de Australische kust. Slecht nieuws brengt Kate naar dit uitgestorven oord, en haar verdriet wordt met de dag
groter als ze meer te weten komt over het geheime leven dat haar man bleek te leiden. Abby, als bewoner van het eiland, is gewend aan de
stille winters, maar dit jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet wanneer ze bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad daglicht
stellen. Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de twee vrouwen samenkomen kunnen ze de waarheid ontdekken over de mannen in hun
levens... ‘Geen lezer zal dit boek teleurgesteld wegleggen, daarvoor zit het domweg te slim in elkaar.’ – **** Algemeen Dagblad over In het
niets
De dokter, de patiënt, de ziekte Michael Balint 1965
Wat Alice vergat Liane Moriarty 2018-04-24 Alice Love is 29, dol op haar man en zwanger van hun eerste kind. Dus... stel je Alice’ schok voor
wanneer ze bijkomt op de vloer van haar sportschool, naar het ziekenhuis wordt gereden en daar ontdekt dat de bruidsweken al lang voorbij
zijn. Ze ligt in een scheiding, heeft drie kinderen en ze is 39 jaar. Alice moet de gebeurtenissen van het afgelopen decennium zien te
reconstrueren, en tegelijkertijd proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze probeert erachter te komen waarom haar zus haar niet meer
wil spreken, en hoe het komt dat ze een van die superslanke moeders met veel te dure kleren is geworden. Uiteindelijk moet Alice vooral
erachter komen of geheugenverlies een zegen is of een vloek, en of het mogelijk is om helemaal opnieuw te beginnen. ‘Een vaak grappig,
soms hartverscheurend, zeer persoonlijk portret van een vrouw die haar eigen geheimen probeert te ontdekken.’ - Booklist ‘Een parel.
Moriarty’s proza gaat van grappig via scherp naar loeispannend in één knip met de vingers.’ – Publishers Weekly
Wat ze achterliet Ellen Marie Wiseman 2016-09-07 Voor de liefhebbers van Kristin Hannah en Jenna Blum: ‘Wat ze achterliet’ van Ellen Marie
Wiseman is een ontroerende roman over een moeder die zich opoffert voor haar dochter. Tien jaar geleden schoot Izzy Stones moeder haar
vader dood in zijn slaap. De inmiddels zeventienjarige Izzy weigert haar moeder op te zoeken in de gevangenis en laat haar brieven
ongeopend. Haar pleegouders werken in een lokaal museum en vragen haar hulp bij het catalogiseren van voorwerpen die gevonden zijn op
de zolder van een al lang geleden gesloten staatsinrichting. Daar, te midden van stapels achtergelaten bezittingen, vindt Izzy een oud
dagboek. In 1929 voelt de achttienjarige Clara Cartwright zich gevangen tussen haar strenge ouders en haar liefde voor een Italiaanse
immigrant. Ze wijst een gearrangeerd huwelijk af en haar woedende vader stuurt haar naar een deftig tehuis voor psychische patiënten. Maar
als hij zijn fortuin verliest in de Beurskrach, wordt Clara overgeplaatst naar een eenvoudige staatsinrichting. Clara’s levensverhaal opent Izzy’s
hart: wat is de werkelijke reden achter de bizarre daad van haar moeder? Naast haar parttime baan als boekhouder besloot Ellen Marie
Wiseman haar hart te volgen en met schrijven te beginnen. Haar droom kwam uit met het verschijnen van ‘De pruimenboom’, dat in
Nederland lovend werd ontvangen.
Als adem lucht wordt Paul Kalanithi 2016-10-03 Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi
gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet
vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek
schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je
dromen over een toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven op
aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires.
Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend
einde en de relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest vervullen.
Waar is Bernadette? Maria Semple 2012-11-22 Wie is Bernadette Fox? Voor haar man Elgie Branch, topman bij Microsoft, is ze zijn geestige,

getalenteerde, wispelturige en getroebleerde vrouw. Voor designexperts is ze een revolutionair architect. Voor de moeders van school is ze
een regelrecht gevaar. Voor de vijftienjarige Bee is ze haar beste vriendin, en gewoon mam. Maar dan verdwijnt Bernadette. Bee zet alles op
alles om haar moeder terug te vinden. Maria Semple groeide op in Spanje en Amerika. Ze werkte vijftien jaar in Los Angeles als
scenarioschrijver voor tv-series, zoals Ellen, Saturday Night Live en Arrested Development. Ze woont in Seattle met haar man en dochter.
Waar is Bernadette? kreeg fantastische recensies en is een New York Times Bestseller. `Een onweerstaanbaar grappige en veelzijdige roman.
The New York Times `Fantastische, geestige roman met verrassende plotwendingen. Een te gekke leeservaring. Los Angeles Times
`Verrukkelijk grappig. VOGUE `Een meesterlijke schets van sociale verhoudingen, vol trefzekere, zwarte humor. Patrick DeWitt, auteur van De
gebroeders Sisters `Goed getroffen, satirische roman met mooie inzichten over de band tussen moeder en dochter. O, The Oprah Magazine
Kikkermuziek Emma Donoghue 2014-10-10 Zomer 1876: San Francisco is in de greep van een ongekende hittegolf en een pokkenepidemie.
Door het raam van een saloon wordt een jonge vrouw doodgeschoten, Jenny Bonnet. Haar vriendin Blanche Beunon, een Franse
revuedanseres, zet alles op alles om Jenny’s moordenaar voor het gerecht te brengen – als hij haar tenminste niet eerder te pakken krijgt.
Maar wanneer Blanche probeert de feiten boven tafel te krijgen, blijkt het leven van Jenny veel duisterder dan het in eerste instantie leek.
Kikkermuziek is een filmische, prikkelende, duistere roman voor de lezers van Sarah Waters, Kate Atkinson en Hilary Mantel.
De brekerjongens Ellen Marie Wiseman 2017-07-19 ‘De brekerjongens’ van Ellen Marie Wiseman: het rauwe verhaal over kinderarbeid in de
mijnen en de hoopvolle strijd van een jonge vrouw voor gerechtigheid. 1912. Na het overlijden van haar ouders keert de 19-jarige Emma
Malloy noodgedwongen terug naar haar geboorteplaats Coal River. Daar aangekomen wordt ze als een bediende behandeld door haar oom en
tante en krijgt ze helemaal niets voor haar werk in de familiewinkel. Maar ze heeft het goed in vergelijking met de armoedige mijnwerkers die
alleen tegen schandalig hoge prijzen voedsel, kleren en gereedschap kunnen kopen en de mensen met schulden die ze met lege handen terug
naar huis moet sturen. Maar het meest hartverscheurend om te zien zijn de brekerjongens die in het stadje leven; jonge kinderen die de hele
dag kool uitzoeken aan een lopende band tussen gevaarlijke machines. Hun met roet besmeurde gezichten herinneren Emma aan haar
broertje dat ze lang geleden verloor en er breekt iets in haar. Ze begint met het achterlaten van pakketten met voedsel bij de krotten en
scheldt mijnwerkers hun schulden kwijt. Met haar daden haalt ze zich de woede van de mijneigenaar en de politie op de hals, maar het leidt
ook tot een verbond met een charismatische mijnwerker die aanbiedt haar te helpen de waarheid boven tafel te krijgen. De grens tussen wat
legaal is en wat rechtvaardig vervaagt, en Emma riskeert alles om haar geweten te volgen. Ellen Marie Wiseman schrijft over de lichtpuntjes in
de zwartste bladzijden van de geschiedenis. Eerder schreef ze ‘De pruimenboom’ en ‘Wat ze achterliet’.
Het werk van de duivel James Arthur Baldwin 1977 Gedachten van de Amerikaanse negerauteur (geb. 1924) over de inhoud van een aantal
Amerikaanse films en in het bijzonder over de verhouding blank-zwart zoals die in deze films wordt gepresenteerd.
Diagnosis Lisa Sanders 2019-08-13 A collection of more than fifty hard-to-crack medical quandaries, featuring the best of The New York Times
Magazine's popular Diagnosis column—now a Netflix original series “Lisa Sanders is a paragon of the modern medical detective
storyteller.”—Atul Gawande, author of Being Mortal As a Yale School of Medicine physician, the New York Times bestselling author of Every
Patient Tells a Story, and an inspiration and adviser for the hit Fox TV drama House, M.D., Lisa Sanders has seen it all. And yet she is often
confounded by the cases she describes in her column: unexpected collections of symptoms that she and other physicians struggle to
diagnose. A twenty-eight-year-old man, vacationing in the Bahamas for his birthday, tries some barracuda for dinner. Hours later, he collapses
on the dance floor with crippling stomach pains. A middle-aged woman returns to her doctor, after visiting two days earlier with a mild rash on
the back of her hands. Now the rash has turned purple and has spread across her entire body in whiplike streaks. A young elephant trainer in a
traveling circus, once head-butted by a rogue zebra, is suddenly beset with splitting headaches, as if someone were “slamming a door inside
his head.” In each of these cases, the path to diagnosis—and treatment—is winding, sometimes frustratingly unclear. Dr. Sanders shows how
making the right diagnosis requires expertise, painstaking procedure, and sometimes a little luck. Intricate, gripping, and full of twists and
turns, Diagnosis puts readers in the doctor’s place. It lets them see what doctors see, feel the uncertainty they feel—and experience the thrill
when the puzzle is finally solved.
The secret Rhonda Byrne 2017-05-09 'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de hele wereld lazen het
boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna
400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende jubileumeditie van het boek dat het leven van velen ingrijpend heeft
veranderd, nu met een gouden randje en een nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor
onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is het geheim van The Secret? Wat kan het betekenen
voor jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn
het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom. The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde
van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke...
‘Ik ben opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van
'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere impact op m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het
moment, ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
Haal de vroedvrouw! Jennifer Worth 2013-04-02 Het is 1950 als de 22-jarige Jennifer Worth als vroedvrouw komt werken bij de nonnen van
Nonnatus House, een kloosterorde die al sinds 1870 actief is in de Londense docklands. Het is een plek waar behalve de politie en de
bewoners niemand durft te komen: bordelen, straatbendes en alcoholisten tussen de gebombardeerde huizen. Kinderen worden geboren
onder erbarmelijke omstandigheden in huizen zonder elektriciteit en veelal zonder stromend water. Geen gemakkelijke omgeving om in te
werken, maar naast deze hardheid en onvermijdelijke drama s ervaart Jennifer Worth onverwachte vriendelijkheid en begrip, altijd vergezeld
van een grote dosis Cockney-humor. Jennifer Worth vertelt niet alleen met liefde over de vrouwen voor wie ze dag en nacht klaarstaat, maar
ook over de nonnengemeenschap waarin ze woont: wijs en vroom, maar ook werelds en grappig, soms gekmakend en vaak excentriek. Haal
de vroedvrouw! geeft een indringend, levendig en ontroerend beeld van een kleurrijke achterbuurt uit vervlogen tijden, en is een ode aan
mensen die gevormd zijn door de harde omgeving waarin ze leefden
Bezoek van de knokploeg Jennifer Egan 2011-09-15 Nu al een klassieker! In Bezoek van de knokploeg maken we kennis met platenproducer
Bennie, zijn vroegere punkvriend Scotty, Sasha, kleptomane en Bennies assistente, knappe Alex, Sasha's date voor één nacht, en vele
anderen. Daar waar hun levens elkaar kruisen verwoordt Jennifer Egan met verve en humor de grote truc die de tijd met ons uithaalt, in een
roman over verleiding en verlies. Bezoek van de knokploeg is als een conceptalbum uit de jaren zeventig.
De kat met de hoed / druk 1 Dr. Seuss 2007-03
Beter / druk 1 Atul Gawande 2011-02 Ervaringsverhalen door de Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter' functionerende
artsen.
Linksgelaten Lisa Genova 2012-01-24 Sarah Nickelson is een hardwerkende moeder/carrièrevrouw/liefdevolle echtgenote die alle ballen in de
lucht houdt. Maar wanneer ze op een dag een zwaar auto-ongeluk krijgt, staat haar leven op z'n kop. Het herstel duurt lang, en al snel blijkt
dat Sarah een bizar hersenletsel heeft overgehouden aan haar trauma, waardoor de linkerkant van haar blikveld niet meer lijkt te bestaan.
Sarahs hectische leven komt abrupt tot stilstand...
Understanding Patient Safety, Second Edition Robert Wachter 2012-05-02 Gain a thorough understanding of the key principles of patient
safety with the subject's pioneer text -- Now in full color "This highly readable yet comprehensive book will appeal to every member of the
healthcare team. It is a must for every physician's bookshelf." -- Abraham Verghese, MD, Professor, Stanford University and author of the
bestselling Cutting for Stone "Bob Wachter's quest to improve the safety of American healthcare represents the very essence of a physician's
duty to put the patient first. His unflinching candor about the nature and magnitude of our current safety problems is matched only by his
passion for improvement." -- Mark R. Chassin, MD, MPP, MPH, President, The Joint Commission "Amazingly readable for such a wealth of
important information. This book should be required reading for every health professional and every healthcare executive." -- Christine Cassel,
MD, President and CEO, American Board of Internal Medicine "In a single volume, Wachter accomplishes the seemingly impossible: furnishing

the novice with a highly accessible, easy-to-read introduction to patient safety, while providing a comprehensive, fully annotated reference for
the experienced patient safety practitioner. All of the important issues are addressed in individual chapters, each with a lively and relevant
clinical example and a “key points” summary at the end bracketing full, balanced and lucid descriptions. A true gem, destined to be a close
companion for all of us who strive to make healthcare safe." -- Lucian Leape, MD, Professor, Harvard School of Public Health and Chair, Lucian
Leape Institute of the National Patient Safety Foundation "There's no more prominent authority on patient safety than Bob Wachter. And
there's no more effective primer on patient safety than this one." -- Atul Gawande, MD, MPH, Associate Professor, Harvard Medical School, staff
writer for the New Yorker, and bestselling author of Complications and The Checklist Manifesto "Compelling: a must read for all concerned with
patient safety. Bob Wachter has a unique voice, incorporating clinical experience, research expertise, and policy implications…all with the
patient front and center." -- Peter J. Pronovost, MD, PhD, Professor and Director of the Armstrong Institute for Patient Safety and Quality, Johns
Hopkins Medicine Understanding Patient Safety, Second Edition is the essential book for anyone seeking to learn the core clinical,
organizational, and systems issues of patient safety. Written in an engaging and accessible style by one of the world’s leading authorities on
patient safety and quality, Understanding Patient Safety is filled with valuable cases and analyses, as well as tables, graphics, references, and
tools. This classic reference is designed to make the patient safety field understandable to medical, nursing, pharmacy, hospital
administration, and other trainees, and to be the go-to book for experienced clinicians and non-clinicians alike. The second edition has been
revised to include coverage of the latest issues and trends, including: Information technology Measurements of safety, errors, and harm
Checklist-based interventions Safety targets Policy issues in patient safety Balancing “no blame” and accountability Understanding Patient
Safety, Second Edition delivers key insights to help you understand and prevent a a broad range of errors, including those related to
medications, surgery, diagnosis, infections, and nursing care. The crucial contextual issues -- including errors at the person-machine interface,
the role of culture, patient engagement in their own safety, and workforce and trainee considerations, are also well covered. Finally, the book
provides a practical overview of how to organize an effective safety program, in both hospitals and clinics.
Achtervolgd Lisa Sanders 2020-08-24 Achtervolgd van Lisa Sanders is het eerste boek in de serie over rechercheur Tess Thompson, voor
lezers van o.a. MJ Arlidge en Robert Bryndza. Tess start een onderzoek nadat een meisje is aangerand. De thriller Achtervolgd van Lisa
Sanders is het eerste deel in de serie over rechercheur Tess Thompson. Achtervolgd is spannend, en perfect voor de lezers van politiethrillers
met een sterke vrouw in de hoofdrol, zoals de series van MJ Arlidge, Robert Bryndza en Helen Fields. Rechercheur Tess Thompson is net
overgeplaatst van Rotterdam naar een landelijker gelegen stad. Wegens een conflict op haar werk kon ze niet in Rotterdam blijven. Door haar
nieuwe collega’s wordt ze helaas niet met open armen ontvangen, al kan ze het goed vinden met haar leidinggevende, Tom Verhoeven. Ze
krijgt bijna direct een grote zaak toegewezen: een minderjarig meisje doet aangifte van aanranding en Tess start een onderzoek. Als de zaak
in een stroomversnelling raakt, bekruipt Tess het gevoel dat er een link is met haar eigen verleden...
Ik ben je niet vergeten Christina Lauren 2018-11-08 Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het punt te trouwen als ze
onverwacht haar eerste en enige echte liefde na jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit kon ze met haar vroegere buurjongen Elliot Petropoulos
haar diepste geheimen delen. Hij was alles voor haar. Tot die ene noodlottige avond... Na die avond hebben ze elkaar nooit meer gezien of
gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem niet meer wilde zien. En hij heeft nooit de kans gekregen zijn kant van het verhaal te
vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit meer echt zichzelf gevoeld, zoals ze dat bij Elliot kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar
beste vriend. Kunnen Elliot en Macy die gemiste tijd én kansen nog inhalen?

every-patient-tells-a-story-medical-mysteries-an
d-the-art-of-diagnosis-paperback-2010-authorlisa-sanders

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Downloaded from artige.no on October 5, 2022
by guest

