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Een tijdloos verhaal over vriendschap, loyaliteit en de mechanismen van de macht. Door de auteur van Stoner en
Butcher's Crossing. In zijn derde grote roman, winnaar van de National Book Award, vertelt John Williams het verhaal
van de stichter van het Romeinse rijk, wiens grootsheid even legendarisch was als zijn grenzeloze ambitie: Augustus.
Vanaf de moord op zijn oom Julius Caesar tot aan de laatste dagen van het keizerrijk volgen we Augustus op zijn tocht
over het glibberige pad van de macht: niemand is te vertrouwen, de senaat wordt beheerst door eigenbelang en allianties
zijn even snel gevormd als gebroken. Augustus is een meerstemmige roman: via de gefingeerde brieven,
dagboekaantekeningen, memoires en reisverslagen van historische figuren als Marcus Antonius, de dichter Cicero en
Augustus' dochter Julia, maar ook van een eenvoudige soldaat in de legers van de keizer, verrijst het levensechte beeld
van een man die ervan droomt het corrupte Rome te bevrijden van het wispelturige juk van megalomane warhoofden en
roofzuchtige rijken. Net als in Stoner en Butcher's Crossing onderzoekt Williams in Augustus waarden als de
verantwoordelijkheid van het individu, vriendschap en de zucht naar macht, en weet hij de dilemma's in een
mensenleven als geen ander invoelbaar te maken. 'Augustus is een meesterwerk' Los Angeles Times 'De lezer wordt
diep in een wereld gezogen die in al haar complexiteit, luxe, politiek cynisme, publieke goedgelovigheid en geweld,
verdacht veel op die van ons lijkt' The New Yorker John Williams (1922-1994) is wereldwijd herontdekt als schrijver van
een uniek en hartverscheurend oeuvre. Alleen al in Nederland werden van Stoner en Butcher's Crossing samen meer
dan 300.000 exemplaren verkocht. Over Butcher's Crossing schreef de pers: 'Niet elk jaar lees je een boek dat zo
meeslepend is dat je er bijna in verdwijnt en alles om je heen vergeet. Butcher's Crossing is zo'n boek. Nog beter dan
Stoner' nrc Handelsblad ***** 'Butcher's Crossing zingt, in een andere toonsoort, maar mooier, hetzelfde sombere lied als
Stoner. Ziedaar de verrassing van 2013' de Volkskrant ***** 'Net zo sterk en verpletterend als de vergeten parel Stoner.
Lees dit boek, het zal je niet berouwen' De Standaard der Letteren ****
Zorg rondom COPD is een belangrijke aanwinst in de reeks Zorg rondom. Dit naslagwerk voor verpleegkundigen
beschrijft op een overzichtelijke manier wat COPD is en hoe de behandeling ervan in de zorg kan worden ingevuld, op
zowel epidemiologisch, medisch als psychosociaal gebied. COPD (chronisch obstructieve longziekte, zoals chronische
bronchitis en emfyseem) krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht - en niet zonder reden. COPD is immers een van
de meest voorkomende ziekten met dodelijke afloop en het aantal patiënten stijgt nog steeds. Door deze ontwikkeling
wordt de professionalisering van de longverpleegkundige steeds belangrijker. Zorg rondom COPD wil enerzijds een
bijdrage leveren aan de (bij) scholing van de (long) verpleegkundige en anderzijds de kwaliteit van de zorg aan de COPDpatient helpen verbeteren.
Studieboek voor bedrijfs- en organisatieadviseurs in spe.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a
year with a circulation of approximately 3,5 million copies.
Een vliegtuig stort neer boven het Peruaanse oerwoud en de zeventienjarige Juliane is de enige overlevende. Ook haar
moeder is omgekomen en Juliane moet, overmand door verdriet, met zware verwondingen en in shock zien te overleven.
Ze zwerft elf dagen door het dichte oerwoud. Ze weet de tocht te overleven omdat ze als kind spelenderwijs de wetten
van de jungle leerde kennen.
Dit boek bevat de volledige tekst van de Mijnbouwwet, met de toelichtende teksten uit de memorie van toelichting, nota's
van wijziging en de aangenomen amendementen bij de oorspronkelijke Mijnbouwwet (Stb. 2002, 542) en alle materile
wijzigingen van die wet sinds 2002. Het eerste deel van deze bundel bevat de algemene delen uit de verschillende
memories van toelichting. In het tweede deel zijn de artikelsgewijze toelichtingen per artikel gegroepeerd. Dit is deel I in
de reeks Mijnbouwregelgeving. Deel II bevat het Mijnbouwbesluit, de Mijnbouwregeling, het besluit algemene regels
milieu mijnbouw en de Regeling algemene regels milieu mijnbouw, inclusief alle toelichtende teksten uit de verschillende
nota's van toelichting. Deze uitgave is bijgewerkt tot 1 augustus 2019.
Voorkom een dure beugel, binnensmonds spreken en een doorgezakt gelaat. Een gezonde mondgewoonte helpt. Dat je
mond iets doet als je praat, is evident. Je maakt dan bewegingen met je lippen en je tong om de klanken van een taal te
maken. Maar dat je mond ook dingen doet als je niet praat, is minder geweten. En dat hierbij ook dingen fout kunnen
gaan, is al helemaal onbekend. Zo kun je bijvoorbeeld dag en nacht door je mond ademen in plaats van door je neus.
Hierdoor kunnen je tanden verkeerd groeien en kan je gezicht uitdrukkingsloos worden. Dat het ene met het andere te
maken heeft, weet haast niemand. Sommige jarenlange, onverklaarbare lichamelijke klachten kunnen in relatie staan
met verkeerde mondgewoonten. Krijg je vaak de opmerking ‘wat zeg je?’, ‘sta recht’ of ‘je kijkt zo streng’, ben je vaak
verkouden of word je ’s morgens vaak wakker met een pijnlijk of hard gevoel in de kaken, dan heb je misschien een
verkeerde mondgewoonte. Dit boek licht toe wat er allemaal verkeerd kan lopen als je mond niet praat en wat daarvan de
gevolgen zijn. Ook staan er tips in over hoe je de problemen kunt aanpakken.
Dit onderzoek geeft inzicht in het functioneren van de begeleidings- en beoordelingspraktijk van arbeidsongeschiktheid,
reïntegratie en ethniciteit
Seksueel misbruik komt veel voor bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Veel vaker dan bij
anderen. Maar hoe neem je als hulpverlener de regie in handen als het probleem eenmaal is gesignaleerd? Hoe
bespreek je het probleem met de cliënt, met familieleden, met naasten en met andere professionals. Hoe breng je hen
verder? In de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak lastig. Instellingen beschikken weliswaar over een meldcode en goede
handelingsprotocollen over de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijk is er onder hulpverleners
vaak sprake van grote onzekerheid en machteloosheid. De logica die er onder andere omstandigheden wel is, blijkt
opeens zoek. Niets is meer vanzelfsprekend, hulpverleners voelen zich onvoldoende toegerust om in dit proces het
Page 1/2

Read PDF Adviseren Moet Je Doen
voortouw te nemen. Dat werkt verlammend, met alle gevolgen van dien. Dit boek helpt hulpverleners om dit probleem
adequaat aan te pakken. Het is geschreven voor gedragsdeskundigen, maar ook bij uitstek geschikt voor (psycho)
therapeuten, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden en ambulant- en gezinsbegeleiders. Het SOS-handboek bestaat
uit twee delen. Het eerste deel bevat theoretische achtergrondinformatie over seksueel misbruik en trauma bij mensen
met een verstandelijke beperking. Het tweede deel heeft een praktische insteek en beschrijft hoe cliënten met
uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, ouders en hulpverleners op weg worden geholpen. Dit gebeurt in een eersteopvang-programma van vier sessies, afgestemd op elk van de doelgroepen. Voor professionals in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking is dit boek onmisbaar. Het is voor het eerst dat een dergelijk handboek in Nederland
verschijnt. De auteurs van het SOS-handboek beschikken over een brede en jarenlange expertise rond onderzoek en
hulpverlening bij seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking, opgedaan in binnen- en buitenland.
De veertien korte verhalen in 'Om een lang verhaal kort te maken' tonen Jeffrey Archers enorme talent, met een grote
verscheidenheid qua karakters, onderwerpen en settings, maar allemaal met die kenmerkende wending op het eind. Elke
lezer zal zijn eigen favorieten hebben: de keuzes lopen van liefde op het eerste gezicht over de spoorrails heen tot de
slimste zwendeltjes, van de grillen van de advocatuur – en van degenen die beide zijden van de balie kunnen
manipuleren – tot de creatieve financiële talenten van een lid van de Britse diplomatieke dienst – maar dan wel voor een
goed doel. Het laatste verhaal, ‘Het gras aan de overkant’, is misschien wel het beste korte verhaal dat Archer heeft
geschreven; het zal u de rest van uw leven bijblijven. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was
vijf jaar lid van het parlement in het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver
in 1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Cliftonkronieken'. Hij is een van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte
boeken wereldwijd. Jeffrey is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont in Londen, Cambridge en
Mallorca.
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 5 en vormt
een onderdeel van het leer- en vormingsgebied mens en gezondheid. Het boek kent twee delen. In het eerste deel staan
de menswetenschappen centraal. Het zwaartepunt ligt daarbij op de psychologie en sociologie. Ingegaan wordt onder
andere op waarnemen, emoties, persoonlijkheidsleer, de ontwikkelingsfasen van de mens, waarden en normen, sociaal
gedrag en sociale veranderingen. Het tweede deel van het boek richt zich op toepassingen van de menswetenschappen
in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als de beroepshouding, omgaan met
stress, kenmerken van communicatie, conflicthantering, besluitvorming, feedback, attitudeverandering, zorgvragers met
suïcidaal gedrag, stervensbegeleiding, zorgvragers met pijn en het bevorderen van therapietrouw. Menswetenschappen
in de verpleegkundige beroepsuitoefening is bestemd voor de hoofd- en differentiatiefase van de opleiding
Dit succesvolle boek wijst de lezer op een praktische wijze de weg in conflict- en onderhandelingssituaties. Juist door die
praktische aanpak onderscheidt deze uitgave zich van veel literatuur over dit onderwerp. Naast duidelijke voorbeelden,
praktijkgerichte cases, handige checklists en gedragtips, treft u informatie aan over de dieper gelegen oorzaken van
ineffectief conflictgedrag. De auteur gaat bovendien uitgebreid in op onderhandelen, dat wordt gezien als een effectieve
wijze van conflictbeheersing. Uniek zijn de nieuwste beïnvloedingstechnieken die zijn vertaald naar het gebruik in het
kader van conflicten en onderhandelingen. Uniek is ook de overzichtelijke, gelaagde opbouw, waardoor u precies dát
kunt lezen, wat op dát moment van belang is. De twee checklists achterin het boek, verwijzen u zo nodig snel naar de
voor u van belang zijnde plaatsen in het boek.
Dit boek leert je om betere beslissingen te nemen en je goede beslissingen iets beslister te maken (met gepast vertrouwen in
plaats van overmoed). Daarnaast zul je dankzij dit boek een betere adviseur zijn voor collega’s en geliefden. Het boek gaat over
de beslissingen die meer dan vijf minuten kosten om te nemen: het kopen van een auto, een nieuw baan of je relatie beëindigen.
Beslist is een fascinerend kijkje in de menselijke psyche en een praktisch boek dat het leven eenvoudiger maakt.
Studieboek op hbo-niveau.
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