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Dubai has continued to meet its targets in becoming the global capital of Islamic finance, nearly doubling the
number of sukuk (Islamic bonds) listings on its exchanges since 2017. Furthermore, eased policy restrictions to
encourage foreign investment and the 2019 budget’s continued commitment to infrastructure development ahead of
Expo 2020 are expected to continue driving economic activity. As one of the most diversified economies in the
region, Dubai continues to present growth opportunities in various sectors including tourism, logistics,
manufacturing and education. Although the emirate has benefitted from its proximity to oil and gas fields, Dubai is
right at the forefront of the emerging cleaner energy world, and developing and promoting renewable technologies,
including solar energy and electric vehicles.
De dokter, de patiënt, de ziekte
Alles wat je moet weten over zwangerschap en bevalling
Selected proceedings from a conference 'Colloquium Neerlandicum' that took place at the University of Utrecht in August of 2009.
The Report: Dubai 2016
The Report: Dubai 2018

Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.
in je kracht zwanger zijn en bevallen
Vrije geboorte

Het eerste naslagwerk van eigen bodem over zwanger worden, zwangerschap, geboorte en kraamtijd,
samengesteld door een team van specialisten onder leiding van prof. dr. Bernard Spitz (UZ Leuven), Sofie
Vanherpe en Mama Baas, de online community waar ouders en experts elkaar ontmoeten. DIT BOEK GEEFT TEKST
EN UITLEG BIJ DE MEEST VOORKOMENDE GROTE EN KLEINE VRAGEN: Hoe bereid je je voor op een leven met
kinderen? Wat te doen bij eventuele kwaaltjes, SOS-momenten of onzekerheden tijdens de zwangerschap? Hoe
evolueer je als mama en als partner tijdens dit hele avontuur, zowel fysiek als mentaal? Welke basics
moet je weten over de kraamtijd? De informatie van experts en de persoonlijke mamaverhalen in het boek
helpen je met meer empowerment door deze unieke en ongelooflijk mooie, maar soms wat verwarrende en
vermoeiende periode. Als je weet dat iets perfect normaal is en erbij hoort, kun je alles in perspectief
plaatsen en win je aan zelfvertrouwen.
Amicitiae Sacrum
Management

Drug-resistant infections are one of the greatest threats to human health, and with resistance on the rise, appropriate antimicrobial stewardship (AMS)
is more important than ever. This book, written by nurses for nurses, provides a clear and concise approach to good practice in this vital area. Based
on published international research by the editors (and international experts in AMS), this new book explores all aspects of AMS. It explains the
practices that ensure optimal use of antibiotics for the best clinical outcome, with both minimal toxicity to the patient and minimal impact on
subsequent antimicrobial resistance. The first textbook applied directly to antimicrobial stewardship for nurses, it is underpinned by a competency
framework endorsed by scientific and professional societies, including The National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
Hospital Literature Index
Internationale neerlandistiek
Waarom hebben sommige kleine ervaringen zoveel impact dat ze ons veranderen – en hoe kun je zulke bijzondere momenten creëren in je leven
en werk. De meest memorabele positieve momenten in ons leven worden gedomineerd door vier elementen: verheffing, inzicht, trots en
verbondenheid. Als we deze elementen omarmen zullen er meer momenten ontstaan die er werkelijk toe doen. Wat gebeurt er als een leraar een
les kan voorbereiden die zijn leerlingen over twintig jaar nog onthouden? Wat gebeurt er als een manager een ervaring kan creëren die zijn
klanten in verrukking brengt? Wat gebeurt er als je beter weet welke herinneringen er werkelijk toe doen voor je kinderen? Dit boek gaat op
zoek naar de fascinerende geheimen van ervaringen. Waarom onthouden we de beste of slechtste momenten van een ervaring, evenals het laatste
moment, en vergeten we de rest? Waarom voelen we ons het comfortabelst als dingen zeker zijn, maar voelen we het meest dat we leven als ze
dat niet zijn. En waarom bevinden onze dierbaarste herinneringen zich in een korte periode in onze jeugd? We ontdekken hoe korte ervaringen
levens kunnen veranderen. Zoals het experiment waar twee vreemden elkaar in een kamer ontmoeten en 45 minuten later als beste vrienden
vertrekken (Wat gebeurt er in die tijd?). Of het verhaal van de jongste, vrouwelijke miljardair die zegt haar veerkracht te danken te hebben aan
een vraag die haar vader aan het gezin stelde tijdens het eten (Wat was die vraag?) Veel van de bepalende momenten in ons leven zijn het
resultaat van pech of geluk. Waarom zouden we de meest betekenisvolle, memorabele momenten laten afhangen van toeval als we ze ook kunnen
creëren? De kracht van het moment laat zien dat we zelf de vormgever kunnen zijn van rijkere ervaringen.
een vak in beweging
Mama worden
In verwachting van haar derde kind gaat Anna Myrte Korteweg op zoek naar de meest natuurlijke en
vreugdevolle manier van zwanger zijn en bevallen. Ze wil zich niet nog eens laten meeslepen door angst,
maar deze bijzonde periode vanuit vertrouwen ervaren. Korteweg beschrijft hoe vrouwen zich tijdens de
zwangerschap naar binnen kunnen richten om beperkende overtuigingen en onzekerheden uit de weg te
ruimen. Hoe beter je dit doet, hoe vrijer en zekerder je de bevalling kunt ingaan. Ook praktische
aspecten zoals de echo, het omgaan met pijn en de rol van de vader komen aan bod. Vrije geboorte wijst
de weg naar een natuurlijke zwangerschap en bevalling. Zodoende biedt het een tegenwicht aan heersende
opvattingen, bijvoorbeeld dat bevallen alleen in het ziekenhuis veilig zou zijn. Daarnaast geeft dit
boek een uniek overzicht van verschillende eigentijdse en alternatieve methoden van bevallen.
Waarom bepaalde ervaringen een buitengewone impact hebben
Financial services in particular is one non-oil area where the emirate is starting to pull ahead, with recent growth in the Islamic
financial services segment fuelling the emirate's ambition of becoming the knowledge-based capital of the Islamic economy in the
future. Meanwhile, Dubai's real estate and construction sectors, which were badly affected by the 2008 financial meltdown, are
once again thriving as the legacies of the global crisis recede, and the debts incurred from that time are repaid and restructured.
Indeed Dubai is now firmly focused on the future, with preparations for Dubai Expo 2020 in particular helping nourish its economic
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recovery, development and growth in recent years. The event is expected to attract 25m visitors over a six-month period and the
build-up is driving development across several sectors. The preparations,
Antimicrobial Stewardship for Nursing Practice
De kracht van het moment
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