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Mythologie en geologie van de onderwereld De aarde is de onderwereld, het dodenrijk, de hel, in bijna alle culturen van de wereld. In het aardedonker worden wij bang en denken aan de dood. En toch zit er zoveel moois in de ondergrond: glinsterende ertsen en metalen, prachtige gele zwavelkorsten, meterslange vlijmscherpe gipskristallen, druipsteengrotten, tere schelpjes uit het begin van de evolutie en reusachtige botten van uitgestorven monsters. Salomon Kroonenberg
doet geologisch veldwerk in de hel, met hamer en kompas, in de voetsporen van de Bijbel, Homerus, Vergilius, Dante, Da Vinci, Descartes, Jules Verne en de moderne wetenschap, in elk hoofdstuk weer een stukje dieper. Hij laat ons zien dat de aarde haar eigen geschiedenis schrijft. Zo leren wij dat wij de ondergrond niet langer moeten zien als een black box om tunnels in te graven, als een supermarkt voor grondstoffen, als een tapijt om afval onder te vegen, of als laatste
rustplaats voor de doden, maar veeleer als een onvervangbaar archief, en als een levend ecosysteem waarvan we nog maar nauwelijks de rijkdom hebben kunnen peilen. Rijk geïllustreerd!
In Je brein de baas neemt neuropsycholoog André Aleman het op voor het bewuste denken. Onderzoek heeft eerder aangetoond dat juist onbewuste processen in ons brein een grote invloed kunnen hebben op ons gedrag. Daardoor zijn veel wetenschappers de rol van bewust denken gaan bagatelliseren: het heeft volgens hen slechts een gering effect op ons doen en laten. Dat betekent dat er van een vrije wil ook geen sprake kan zijn. In dit boek horen we een heel ander geluid:
Aleman laat aan de hand van de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap zien dat het menselijk bewustzijn wel degelijk ons gedrag stuurt. Wat je doet en wie je bent, heeft veel te maken met wat je denkt en wilt. Sterker nog, we kunnen bewust ons eigen denken en doen beïnvloeden om onze doelen te bereiken. Hoewel onbewuste processen zeker een rol spelen, laat Aleman zien dat bewust denken die onbewuste processen in goede banen kan leiden. Mindfulness en
spiritualiteit kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het feit dat ons brein ‘bezield’ is, maakt ons uniek. Over Het seniorenbrein: ‘Alemans verdienste is dat hij duidelijk weet waarover hij spreekt en dat hij zin van onzin scheidt.’ – het financieele dagblad ‘Een boek dat je niet weglegt, of je nu 20 jaar bent of 100.’ – psychologie magazine
ruim een halve eeuw rijkszorg voor collecties
De aarde over tienduizend jaar
De vrije wil bestaat niet
Je brein de baas

Frontiers in Clinical Drug Research – HIV is an eBook series that brings updated reviews to readers interested in learning about advances in the development of pharmaceutical agents for the treatment of acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and other disorders associated with human immunodeficiency virus
(HIV) infection. The scope of the eBook series covers a range of topics including the medicinal chemistry and pharmacology of natural and synthetic drugs employed in the treatment of AIDS (including HAART) and resulting complications, and the virology and immunological study of HIV and related viruses. Frontiers in
Clinical Drug Research – HIV is a valuable resource for pharmaceutical scientists, clinicians and postgraduate students seeking updated and critically important information for developing clinical trials and devising research plans in HIV/AIDS research. The first volume of this series features 7 chapters that cover a variety
of topics including: -Antiretroviral drug development -HIV-1 genomics -HIV drug targets such as ribosomes and HIV Integrase -HAART associated nephrotoxicity
Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in ‘Spiegelzee’, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt. Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee. In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar
geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog. De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu. Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden. Kroonenberg
vertelt op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen. De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig
middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij dat in de toekomst niet ook zelf zouden kunnen.
De menselijke maat
Vertaling Van Nursing Interventions Classification
Over vrijheid
Book catalog of the Library and Information Services Division
In de zomer van 1991 was ik een gewoon kind. Ik deed gewone dingen. Ik had vriendjes en vriendinnetjes, en een moeder die van me hield. Ik was net als jij. Tot de dag dat mijn leven werd gestolen. Achttien jaar lang was ik een gevangene. Ik was iemands bezit, om te gebruiken en misbruiken. Achttien jaar lang mocht ik
mijn eigen naam niet uitspreken. Ik werd moeder en werd gedwongen een zus te zijn. Achttien jaar lang heb ik een onmogelijke situatie overleefd. Op 26 augustus 2009 eiste ik mijn naam weer op. Mijn naam is Jaycee Lee Dugard. Ik zie mezelf niet als slachtoffer. Ik heb het overleefd. Mijn gestolen leven is mijn
verhaal; in mijn eigen woorden, verteld op mijn manier, precies zoals ik het me herinner. De dennenappel staat voor mij symbool voor het zaad van een nieuw begin. De JAYC Foundation helpt mensen opnieuw te beginnen met behulp van therapie met dieren. Ze biedt ondersteuning en faciliteiten om gezinnen die te maken
hebben gehad met ontvoering en de traumatische ervaringen die daarmee samenhangen, tijdig te kunnen helpen gezinnen die moeten leren hoe ze er weer bovenop kunnen komen, zoals mijn eigen gezin. Daarbij wil de JAYC Foundation schoolkinderen ervan bewust maken hoe belangrijk het is om op elkaar te letten.
Bekroond met de Eurekaprijs voor het beste non-fictieboek Hoe lang duurt duurzaamheid? Hoe eeuwig zingen de bossen? Wanneer begint de volgende ijstijd? Komen er nog grotere vloedgolven dan die van Fukushima? Het zijn allemaal vragen die ons dwingen ver vooruit te blikken. Wij mensen kijken door een zo nauw sleutelgat
dat we denken dat het klimaat nu voor het eerst verandert, en dat het niet meer zal gebeuren als we maar braaf zijn. Het heeft meer zin minstens tot het jaar 10 000 te kijken, om - dat natuurlijke processen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen
fluctueren. Wie zegt dat de aarde eraan gaat, bedoelt niet de aarde maar de mensheid. Een kleinzielig antropocentrisch wereldbeeld dat geen recht doet aan het feit dat de mens voor de aarde, zoals Mark Twain het zegt, niets meer is dan het likje verf op het topje van de Eiffeltoren.
Spiegelzee
Bibliography of Agriculture
Frontiers in Clinical Drug Research: HIV
Second International Provenance and Annotation Workshop, IPAW 2008, Salt Lake City, UT, USA, June 17-18, 2008

'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze vierde, herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; - evidence-based; - vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld;
- weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - in het veld getoetst; - gecombineerd met de NANDA-diagnoses.
Conservering en restauratie van Nederlandse (museum)collecties in de laatste vijtig jaar.
Current Catalog
hoorcollege over de geologische geschiedenis en de toekomst van onze planeet
Book Catalog of the Library and Information Services Division: Author-title-series indexes
Aarde en klimaat
New Scientist magazine was launched in 1956 "for all those men and women who are interested in scientific discovery, and in its industrial, commercial and social consequences". The brand's mission is no different today - for its consumers, New Scientist reports, explores and interprets the
results of human endeavour set in the context of society and culture.
Catalogus van een tentoonstelling waarin het werk van de Haarlemse schilderes (1609-1660) vergeleken wordt met dat van Dirk en Frans Hals en andere verwante tijdgenoten.
Government Reports Announcements & Index
Man in oorlog
The British National Bibliography
Mijn gestolen leven
Dit veelomvattende, toegankelijke en praktische tekstboek biedt een complete basis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor sportstudies studenten. Het boek omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een onderzoeksproject tot het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk geïllustreerd met
sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet herziene en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals: Het uitkiezen van een geschikt onderzoeksontwerp Het uitvoeren van een literatuuronderzoek Het gebruiken van een aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enquêtes, interviews,
inhoudsanalyse en etnografisch onderzoek Het interpreteren van gegevens inclusief een inleiding in SPSS en richtlijnen voor beschrijvende en verklarende statistiek Het schrijven van een onderzoeksrapport Het omgaan met ethische onderwerpen in sportonderzoek Ethical issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven als complete en
onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en bevat een rijkdom aan bruikbare elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is met een afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Waarom de hel naar zwavel stinkt
Leerboek der scheikunde
Judith Leyster
Onderzoeksmethoden voor Sportstudies

Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles? De vrije wil bestaat niet voert u in een bizarre tocht langs slaapwandelende moordenaars, blinde zombies die toch
zien, out of body-ervaringen, patiënten die hun eigen handen niet meer vertrouwen en andere neurologische fenomenen, om erachter te komen wie toch dat mannetje in ons hoofd is dat de beslissingen voor ons neemt. Onderweg proberen we te begrijpen waarom Winston Churchill besloot de Franse vloot te laten zinken, Rosemary Kennedy een hersenoperatie onderging en Maurice
Ravel de Bolero schreef. Uitein¬delijk belanden we bij het ik, die constante maal¬stroom van gedachten die denkt de hersenen in ons hoofd onder controle te hebben. En bij de vrije wil, waarvan heel weinig _ en toch ook weer heel veel _ overblijft in het onthutsende beeld dat wordt geschetst van wie er echt de baas is in ons brein. Victor Lamme (1959) is hoogleraar cognitieve
neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publi¬ceerde circa negentig internationale artikelen en hoofdstukken over de werking van het brein, visuele waarneming en vooral het bewustzijn, onder meer in gezaghebbende tijdschriften als Nature en Science. Zijn ideeën over bewustzijn worden als baanbrekend gezien, en hij ontving voor zijn werk de meest prestigieuze
subsidie van de Europese Unie.
This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the Second International Provenance and Annotation Workshop, IPAW 2008, held in Salt Lake City, UT, USA, in June 2007. The 14 revised full papers and 15 revised short and demo papers presented together with 2 keynote lectures were carefully reviewed and selected from 40 submissions. The paper are
organized in topical sections on provenance: models and querying; provenance: visualization, failures, identity; provenance and workflows; provenance for streams and collaboration; and applications.
Provenance and Annotation of Data and Processes
Verpleegkundige Interventies
mythologie en geologie van de onderwereld
Rembrandt-Caravaggio
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