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Hoe had Jonathan nooit iets gemerkt? Waarom hield zijn vrouw Emma geheimen voor hem achter?
Wanneer Emma door een ski ongeluk tijdens een vakantie in Zwitserland komt te overlijden, vindt
Jonathan een verdacht bericht dat Emma ergens bagage op moet halen. Waarom had ze hier niets
over gezegd? Jonathan gaat op pad om erachter te komen wat ze voor hem verborgen hield. Met
gevaar voor eigen leven raakt hij verstrikt in een complexe internationale samenzwering en
belandt midden in Emma’s verborgen dubbelleven. Was Emma een wrede spion? De New York Times
bestseller van Christopher Reich is de eerste spionagethriller in de Jonathan Ransom-reeks.
Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York
Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de
Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij
terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006
wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers
van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit
de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Prepare for success on your HESI exit exam and the NCLEX-RN®! HESI Comprehensive Review for the
NCLEX-RN® Examination, 4th Edition provides a comprehensive, all-in-one review of the
information you need to know. Written in an easy-to-read outline format, this study tool breaks
down chapters by clinical areas and concepts emphasized on the NCLEX-RN exam. Rationales are
provided for any incorrect answers or areas of weakness. The companion Evolve website offers
approximately 700 practice questions, giving you valuable practice in the same electronic
testing format you will experience on your nursing school exit exam and on the NCLEX-RN exam.
HESI Hint boxes highlight important clinical information and concepts commonly tested on the
NCLEX-RN exam. Critical thinking study questions reinforce key concepts and content, and also
include answer guidelines. Updated content reflects the 2013 NCLEX-RN test plan. New! More test
questions have been added, bringing the total to approximately 700 questions on the companion
Evolve website. New fill-in-the-blank and prioritizing questions mirror the new alternate item
format item types included on the NCLEX-RN exam.
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste
publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor anatomie en
fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en de effecten
van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer dan eender welk
handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met
kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve online-activiteiten voor een
boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in de
ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen,
complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel. Zorvuldig
herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te
vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen,
punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof Leerdoelen voor
paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en
woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden als referentie Toegang
tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur oefeningen, studies,
zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de meest voorkomende
aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de
kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de veroudering van onze
bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor de uitgebreide en
variërende selectie van populair web gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde
micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst
voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.
‘Wie zou er niet huiveren bij de gedachte aan alle ellende die één riskante relatie kan
veroorzaken?’ Vicomte de Valmont, een geduchte libertijn, heeft net het plan opgevat om de
kuise, vrome présidente de Tourvel te verleiden. Maar dan stelt marquise de Merteuil, zijn
bondgenote in het kwaad, hem een ander doelwit voor: de piepjonge Cécile Volanges, met wier
aanstaande echtgenoot beiden een appeltje te schillen hebben. Dat loopt niet goed af.
Nursing Diagnosis Handbook, 12th Edition Revised Reprint with 2021-2023 NANDA-I® Updates - EBook
Mosby’s Guide to Nursing Diagnosis, 6th Edition Revised Reprint with 2021-2023 NANDA-I® Updates
- E-Book
Ross en Wilson Anatomie en Fysiologie in Gezondheid en ZiekteVerpleegkundige Interventies
De lotgevallen van Pieter Simpel
Een boek over hoop

Mosby’s Guide to Nursing Diagnosis, 6th Edition Revised Reprint with 2021-2023 NANDA-I®
Updates - E-Book
The bestselling nursing care planning book on the market, Nursing Care Plans: Diagnoses,
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Interventions, and Outcomes, 8th Edition covers the most common medical-surgical nursing
diagnoses and clinical problems seen in adults. It includes 217 care plans, each
reflecting the latest evidence and best practice guidelines. NEW to this edition are 13
new care plans and two new chapters including care plans that address health promotion
and risk factor management along with basic nursing concepts that apply to multiple body
systems. Written by expert nursing educators Meg Gulanick and Judith Myers, this
reference functions as two books in one, with 147 disorder-specific and health management
nursing care plans and 70 nursing diagnosis care plans to use as starting points in
creating individualized care plans. 217 care plans --- more than in any other nursing
care planning book. 70 nursing diagnosis care plans include the most common/important
NANDA-I nursing diagnoses, providing the building blocks for you to create your own
individualized care plans for your own patients. 147 disorders and health promotion care
plans cover virtually every common medical-surgical condition, organized by body system.
Prioritized care planning guidance organizes care plans from actual to risk diagnoses,
from general to specific interventions, and from independent to collaborative
interventions. Nursing diagnosis care plans format includes a definition and explanation
of the diagnosis, related factors, defining characteristics, expected outcomes, related
NOC outcomes and NIC interventions, ongoing assessment, therapeutic interventions, and
education/continuity of care. Disorders care plans format includes synonyms for the
disorder (for easier cross referencing), an explanation of the diagnosis, common related
factors, defining characteristics, expected outcomes, NOC outcomes and NIC interventions,
ongoing assessment, and therapeutic interventions. Icons differentiate independent and
collaborative nursing interventions. Student resources on the Evolve companion website
include 36 of the book's care plans - 5 nursing diagnosis care plans and 31 disorders
care plans. Three NEW nursing diagnosis care plans include Risk for Electrolyte
Imbalance, Risk for Unstable Blood Glucose Level, and Risk for Bleeding. Six NEW health
promotion/risk factor management care plans include Readiness for Engaging in a Regular
Physical Activity Program, Readiness for Enhanced Nutrition, Readiness for Enhanced
Sleep, Readiness for Smoking Cessation, Readiness for Managing Stress, and Readiness for
Weight Management. Four NEW disorders care plans include Surgical Experience:
Preoperative and Postoperative Care, Atrial Fibrillation, Bariatric Surgery, and
Gastroenteritis. NEW Health Promotion and Risk Factor Management Care Plans chapter
emphasizes the importance of preventive care and teaching for self-management. NEW Basic
Nursing Concepts Care Plans chapter focuses on concepts that apply to disorders found in
multiple body systems. UPDATED care plans ensure consistency with the latest U.S.
National Patient Safety Goals and other evidence-based national treatment guidelines. The
latest NANDA-I taxonomy keeps you current with 2012-2014 NANDA-I nursing diagnoses,
related factors, and defining characteristics. Enhanced rationales include explanations
for nursing interventions to help you better understand what the nurse does and why.
Het vervolg op de bestseller Haal de vroedvrouw! en de basis voor de tv-serie Call the
Midwife Jennifer Worth (in de tv-serie `Call the Midwife Jenny Lee), die in de jaren
vijftig vroedvrouw was in de East End van Londen, vertelt in dit vervolg op `Haal de
vroedvrouw! nog meer verhalen over de mensen met wie ze te maken kreeg. Zoals Peggy en
Frank, wier ouders binnen zes maanden na elkaar stierven waarna er geen andere optie was
dan het armenhuis. En zuster Monica Joan, de excentrieke oude non die wordt verdacht van
winkeldiefstal. Het zijn verhalen van onvoorstelbare ontberingen, maar `De kinderen van
het armenhuis is een boek over de veerkracht van de menselijke geest, en de moed en humor
van de mensen die ondanks alles vastbesloten zijn een toekomst voor zichzelf op te
bouwen.
A reference to help nursing students and practising nurses select a nursing diagnosis and
write plans of care with ease and confidence. The book provides care plans for every
NANDA diagnosis and provides a quick access index of appropriate nursing diagnoses for
over 1200 clinical entities.
Ridder
Rod Stewart
Patient Care Standards
Kunst en samenleving
Alles is f*cked
HESI Comprehensive Review for the NCLEX-RN Examination
Learn to think like a nurse with the bestselling nursing care planning book on the market! Covering the most common
medical-surgical nursing diagnoses and clinical problems seen in adults, Nursing Care Plans: Diagnoses, Interventions,
and Outcomes, 9th Edition contains 217 care plans, each reflecting the latest best practice guidelines. This new edition
specifically features three new care plans, two expanded care plans, updated content and language reflecting the most
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current clinical practice and professional standards, enhanced QSEN integration, a new emphasis on interprofessional
collaborative practice, an improved page design, and more. It’s everything you need to create and customize effective
nursing care plans! 217 total care plans provide more care plans than any other book. Prioritized care planning
guidance internally organizes care plans from "actual" to "risk" diagnoses, from general to specific interventions, and
from independent to collaborative/interprofessional interventions, to help you select the most important, priority
interventions for your particular patients. Introductory chapter explains the components of nursing care plans, NANDA-I
nursing diagnoses, the NIC and NOC systems, and how to create nursing care plans. Latest NANDA-I taxonomy is
integrated throughout to incorporate the very latest NANDA-I nursing diagnoses, related factors, and defining
characteristics. Latest NIC and NOC labels ensure you are made aware of appropriate interventions and outcomes. 70
nursing diagnosis care plans include the most common/important NANDA-I nursing diagnoses, providing the building
blocks for you to create your own individualized care plans. 150 disorders care plans cover virtually every common
medical-surgical condition, organized by body system. Health promotion and risk factor management care plans
emphasize the importance of preventive care and teaching for self-management. Basic nursing concepts care plans
focuses on concepts that apply to disorders found in multiple body systems. Nursing diagnosis care plan format
includes a definition/explanation of the diagnosis, related factors, defining characteristics, expected outcomes, related
NOC Outcomes and NIC Interventions, ongoing assessment, and therapeutic interventions. Disorders care plan format
covers synonyms for the disorder (for ease in cross referencing), a definition, common related factors, defining
characteristics, expected outcomes, NOC Outcomes and NIC Interventions, ongoing assessment, and therapeutic
interventions for each relevant nursing diagnosis. Independent and collaborative/interprofessional interventions are
highlighted by special icons that differentiate between independent and collaborative/interprofessional interventions.
30 online care plans are hosted on the Evolve companion site in a user-friendly PDF format that allows you to cut-andpaste care plan contents to create customized care plans.
Focusing on health promotion, this book provides coverage of patients with chronic illness and disabilities. It includes
an accompanying CD-ROM which features over 3,500 NCLEX [registered]-style questions and three-dimensional
animations that demonstrate disease processes.
'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.
A comprehensive, quick-reference book for practicing nurses that covers antepartal, intrapartal, and postpartal nursing
care, using the components of the nursing process. This book is also a handy reference for student nurses during their
maternity clinical rotation. This new edition has been revised to address current risks, care, and managed care.
Aangeraakt
Plaza Granada / druk 1
Brunner & Suddarth's Textbook of Canadian Medical-surgical Nursing
HESI Comprehensive Review for the NCLEX-RN® Examination - E-Book
Amsterdam, een maritieme Stad?
Woordenboek Geneeskunde En Biomedische Wetenschappen E-n/N-e
In Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diepgaande lessen uit de hindoetraditie om in praktische adviezen die je kunt
toepassen om stress te verminderen, je relaties te verbeteren en je verborgen krachten te identificeren. Dit boek bewijst dat iedereen
kan – en móét – denken als een monnik. Het is bewezen dat je je geest kunt trainen, en van wie kun je dat beter leren dan van een echte
expert: de monnik? Jay Shetty vertrok op zijn tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als monnik te leven. Sindsdien is hij op een
missie om zijn spirituele inzichten op een toegankelijke manier te delen. Zijn video’s zijn meer dan 5 miljard keer bekeken, en zijn
podcast On Purpose is de meest beluisterde health-podcast ter wereld.
Het boek is een handzaam naslagwerk waarin u met behulp van het alfabetisch register alle verpleegkundige diagnoses met hun
definities, bepalende kernmerken, risicofactoren en samenhangende factoren gemakkelijk kunt opzoeken. Het materiaal kan worden
gebruikt binnen de eigen praktijk bij het genereren van verpleegkundige diagnoses en bij het (verder) ontwikkelen van een eenduidig
Nederlands verpleegkundig begrippenkader. NANDA Verpleegkundige diagnoses: Definities en classificatie 2012 2014 is het gevolg van
de verdere ontwikkeling door NANDA International. In deze editie zijn de laatste wijzigingen en een flink aantal nieuwe diagnoses
opgenomen zoals vastgesteld door de NANDA."
Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn verhaal in deze geautoriseerde biografie, die in Engeland een enorme bestseller was. Rod Stewart
brak door met Maggie May en daarna volgde hit op hit. Liedjes als Sailing, Da ya think I m sexy en Tonight s the night kan iedereen
meezingen. Alle gebeurtenissen uit het leven van de excentrieke zanger passeren de revue: zijn huwelijken, scheidingen en zijn affaires
met Bond-girls, filmsterren en modellen. Maar hij schrijft ook openhartig over zijn ziekte, kanker, waardoor zijn leven aan een zijden
draadje hing. Onderhoudend, geestig en soms ontroerend beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`n-roll en `bad behaviour . Deze
enige echte autobiografie bevat veel foto s en biedt een intieme kijk op de belevenissen van een rockster!
Over dit boek Het boek IT en Management is gebaseerd op de inhoud van de I-Tracks module IT Management Foundation (ITMF). Deze
module komt zowel voor in de Academy Track als in enkele Shorttracks. De inhoud van deze module is gericht op het kijken naar
organisaties op basis van organisatiestructuren en op de ICT-strategie en –organisatie. Ontwikkeling en beheer van informatiesystemen
vindt plaats in de context van een organisatie. Bij het opstellen van een ICT-strategie van een organisatie moet niet alleen rekening
gehouden worden met de ICT-organisatie, maar ook met het totale organisatiebeleid. De informatiebehoefte van de totale organisatie is
leidend voor de ICT-strategie. Met het ontwikkelen van een goede ICT-strategie kan de informatievoorziening goed gestroomlijnd
worden en daarmee kan de hele organisatie ondersteund worden. Voor een ICT’er is het daarom niet alleen van belang om te weten hoe
een ICT-strategie tot stand komt, maar ook om meer kennis te hebben van het functioneren van organisaties in het algemeen. Hiertoe
komen verschillende soorten organisaties aan de orde en de manier waarop de ICT invloed heeft op een organisatie. Doelgroep De
module is gericht op (aankomende) ICT’ers die kennis van en inzicht in organisaties en strategievorming nodig hebben voor hun
functioneren. De module is vooral interessant voor ICT-consultants, voor ICT’ers die hogerop willen komen of voor ICT’ers die in
leidinggevende of managementposities werkzaam zijn. Daarnaast is deze module bij uitstek geschikt voor niet-ICT’ers die leidinggeven
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en verantwoordelijk zijn voor strategie en beleid in organisaties. Deze module sluit aan bij het niveau dat nodig is om in de beoogde
rollen in een organisatie te functioneren. De module IT and Management Foundation is één van de negen modulen voor het behalen van
een Academy Foundation Certificaat en de module ITMF is een onderdeel van de short track IT Project Management. De module is in
principe verplicht voor iedereen die een Academy Track wil gaan volgen.
Kennedy s brein
Nursing Diagnosis and Intervention
Vertaling Van Nursing Interventions Classification
Latijn
Nursing Diagnosis Handbook
IT en Management

De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een paar dagen gaat kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is
in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de
bezetter te blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het
gevecht om hun toekomst is begonnen. Ellen en haar vrienden hoeven in `Een andere kant van de vrijheid niet
langer te wachten: het is tijd om het lijden en de dood van hun vrienden en familie te wreken en om hun land te
bevrijden van de gehate bezetter. Ze krijgen één kans op de overwinning, maar ze moeten dan wel hun vijand
aanvallen. De prijs van een nederlaag zal dit keer hoger zijn dan ooit.
vertaald door Harm en Akke Pinkster In het antieke Rome was het Latijn een gesproken en geschreven taal. Als
geschreven taal bleef het Latijn in gebruik tot lang na de val van het Romeinse Rijk. Gaandeweg verdween het
Latijn als moedertaal en werd in die functie opgevolgd door zijn Romaanse dochtertalen. Als internationale taal
en taal van de wetenschap bloeide het Latijn tot voor een paar eeuwen in heel Europa. In dit boek wordt een
beeld geschetst van het Latijn en de manier waarop het functioneerde in de Romeinse en Europese
samenleving. Er is onder meer aandacht voor uitspraak, veel gebruikte woorden, vervoegingen en bekende
gezegdes en uitspraken als 'veni, vidi, vici'. Voorkennis van het Latijn is niet nodig. Voor diegenen die zich
verder willen verdiepen in de taal is er een appendix met een overzicht van de Latijnse grammatica. Het boek is
bestemd voor mensen met een algemene culturele belangstelling die nooit kennis hebben gemaakt met het
Latijn of hun kennis op willen halen en deze kunnen plaatsen in een ruimer cultuurhistorisch kader. 'Als u
antwoord wilt op de vraag: "Waarom Latijn?", dan moet u dit boek lezen. Als u domweg meer over Latijn wilt
weten, dan moet u het ook lezen.' - Hugo Brandt Corstius in Trouw 'Eindelijk een verantwoord, goed leesbaar
boek.' Hermeneus 'Een meeslepend verhaal (..) een spannend en duidelijk boek over de invloedrijkste taal van
Europa' Taalpost.nl 'Bondig en toegankelijk (..) Voor het eerst is er een degelijke geschiedenis van het Latijn'
NRC Handelsblad
Preparing students for successful NCLEX results and strong futures as nurses in today's world. Now in its 12th
edition, Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing is designed to assist nurses in preparing
for their roles and responsibilities in the medical-surgical setting and for success on the NCLEX. In the latest
edition, the resource suite is complete with a robust set of premium and included ancillaries such as simulation
support, adaptive testing, and a variety of digital resources helping prepare today's students for success. This
leading textbook focuses on physiological, pathophysiological, and psychosocial concepts as they relate to
nursing care. Brunner is known for its strong Nursing Process focus and its readability. This edition retains
these strengths and incorporates enhanced visual appeal and better portability for students. Online Tutoring
powered by Smarthinking--Free online tutoring, powered by Smarthinking, gives students access to expert
nursing and allied health science educators whose mission, like yours, is to achieve success. Students can
access live tutoring support, critiques of written work, and other valuable tools.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not giving a f*ck over (het
ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van De edele kunst van not giving a
f*ck. We leven in een interessant tijdperk. Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn
welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde
wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich voortdurend beledigd op Twitter. Op
dit moment in de geschiedenis, met toegang tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders
alleen maar van konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid. Waar het
in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is
f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment,
internet; en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities
van politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier, scherp en met humor,
daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken met de wereld op manieren die we zelf
waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.
Les Liaisons dangereuses
Medical-surgical Nursing Care Planning Guides
Riskante relaties
Het spoor terug
Ulrich & Canale's Nursing Care Planning Guides - E-Book
Wetten van verraad
Second edition titled: Evolve Reach comprehensive review for the NCLEX-RN examination.
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Allen Parton werd begin jaren negentig als militair tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn
vrouw thuis met twee jonge kinderen achterbleef. Tijdens een ongeluk liep Allen een ernstige
hoofdwond op dat hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het grootste deel van zijn geheugen kwijt was
hij kon zich zijn vrouw en zijn kinderen niet eens herinneren Sandra was opgeleid als verpleegster en
hoopte door intensieve zorg Allen te helpen. Jaren van revalidatie hielpen wel iets, maar de Allen van
na het ongeluk was niet meer de Allen aan wie ze ooit haar jawoord gaf. Sandra moet alles op alles
zetten om haar echtgenoot, en de vader van haar twee kinderen, niet voorgoed te verliezen. En toen
was daar Endal: een labradorpuppy met zijn eigen problemen. Een banjer, die zich keer op keer in de
nesten werkte. Tot hij Allen en Sandra in zijn hondenhart sloot, en vanaf dat moment hun wereld
compleet veranderde met zijn hulp, liefde en streken. Dit is hun inspirerende verhaal.
This is the Second Edition of the popular Canadian adaptation of Brunner and Suddarth's Textbook of
Medical-Surgical Nursing, by Day, Paul, and Williams. Woven throughout the content is new and
updated material that reflects key practice differences in Canada, ranging from the healthcare
system, to cultural considerations, epidemiology, pharmacology, Web resources, and more.
Compatibility: BlackBerry(R) OS 4.1 or Higher / iPhone/iPod Touch 2.0 or Higher /Palm OS 3.5 or
higher / Palm Pre Classic / Symbian S60, 3rd edition (Nokia) / Windows Mobile(TM) Pocket PC (all
versions) / Windows Mobile Smartphone / Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/Tablet PC
Nursing Diagnosis Handbook, 12th Edition Revised Reprint with 2021-2023 NANDA-I® Updates - EBook
De starrekunde
Een andere kant van vrijheid
Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-surgical Nursing
Denk als een monnik
Nursing Process, Diagnosis, and Outcome
De bidragene perfester, of De bikearde prûkmaker
Libby en haar man Justin komen na een avondje uit thuis bij hun vijftienjarige dochter, maar stuiten op drie onbekende
mannen voor hun huis. Een taser is genoeg om het gezin uit te schakelen, en als ze wakker worden bevinden ze zich in
een verlaten gevangenis ooit gebouwd door het bedrijf van Justin. Terwijl het gezin probeert samen te werken om te
overleven domineert een vraag hun gedachten: waarom zijn ze alle drie gekidnapt? Politieagente Tessa Leoni vertrouwt
de zaak niet, want het is zeer ongebruikelijk dat kidnappers een heel gezin ontvoeren. Samen met de plaatselijke sheriff
besluit Tessa dieper te gaan graven in het leven van Libby en Justin. Al snel stuit ze op zeer onverwachte informatie, en
het lijkt erop alsof Libby koste wat kost een gebeurtenis uit het verleden geheim wil houden. Lisa Gardner is een van de
meest geprezen en succesvolle misdaadauteurs ter wereld. In 2012 stond ze met maar liefst drie titels tegelijk in de New
York Times-bestsellerlijst. Lisa woont in New Hampshire met haar gezin. Haar meest recente thriller is In haar naam.
Amsterdam maakte als maritiem centrum vanaf het einde van de zestiende eeuw een explosieve ontwikkeling door binnen
een zich voortdurend uitbreidend scheepvaartnetwerk. De stad groeide in de Gouden Eeuw uit tot een knooppunt van een
mondiaal handels- en scheepvaartsysteem. Tussen 1580 en 1660 werd de stad in vier geplande stadsuitbreidingen
gemoderniseerd. Dit resulteerde in de typische halfcirkelvormige plattegrond met een concentrisch grachtenpatroon en
radiale straten. Het scheppen van ruimte aan het IJ voor havenfaciliteiten en bedrijfsgebieden was een belangrijke
drijfveer bij de realisatie van dit stedenbouwkundig plan. Jerzy Gawronski gaat tijdens zijn oratie in op de betekenis van
het maritieme bedrijf voor de moderniteit en uniciteit van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse stedelijke structuur in het
historisch planologisch debat. Hij vindt dat de rol van het maritieme bedrijf in dat debat is onderbelicht. Archeologische
disciplines zoals maritieme archeologie en stadskernonderzoek bieden vanuit het concept van de maritieme stad nieuwe
invalshoeken voor een meer integrale benadering. Uitgaande van de materiële en ruimtelijke relatie tussen schepen en
stad behoren mobiliteit, decentralisatie, internationalisering en een dynamische topografie tot de kenmerkende elementen
van het stadsplan van Amsterdam.
Practical and comprehensive, this essential resource helps you plan individualized care for clients in a variety of settings,
including acute care, extended care, and home care environments. It features 33 detailed nursing diagnosis care plans
and 65 disease/disorder care plans that are keyed to specific expected outcomes and interventions. This book also
includes the popular Online Care Planner that allows you to edit and print standardized nursing diagnosis care plans.
Offers the most in-depth care plans of any planning book, fostering critical thinking and promoting effective clinical
decision-making. 33 separate nursing diagnosis care plans provide detailed interventions with rationales and
documentation guidelines for the most common nursing diagnoses. 65 comprehensive care plans serve as a complete
reference for the most common disorders in acute care, extended care, and home care settings. Body system organization
makes content easy to locate. Nursing/collaborative diagnoses are linked to actions and rationales. Specific points for
discharge teaching serve as guidelines for planning client education. A complete discussion of caring for older adult
clients and changes that occur with aging helps you understand the unique considerations of caring for this population
group. A new care plan format focuses on prioritized nursing interventions, interventions that can be delegated, and
documentation criteria, as well as differentiating between independent and collaborative nursing actions. Features 8 new
nursing diagnosis care plans on topics such as comfort, confusion, contamination, decision-making, falls/injury, unstable
glucose level, risk-prone health behavior, and self-care. Includes 9 new disease/disorder care plans for Abdominal Trauma,
Alzheimer’s Disease, Asthma, Enteral Nutrition, Intravenous Conscious Sedation, Internal Radiation Therapy
(Brachytherapy), Mechanical Ventilation, Parkinson’s Disease, and Total Parenteral Nutrition. Evidence-based practice
content presents the latest research findings and standards of care. Updated NANDA nursing diagnoses, NIC
interventions, and NOC outcomes reflect the latest nursing taxonomies. An open, user-friendly design makes it easy to
quickly locate essential information. The companion Evolve website features 71 new narrated 3D pathophysiology
animations that correspond to disorders content in the text.
Archeologe Louise Cantor treft haar zoon Henrik dood aan. Volgens de politie is het zelfmoord, maar Louise weet zeker
dat Henrik nooit de hand aan zichzelf zou slaan. Ze gaat op onderzoek uit en volgt een spoor dat via Spanje naar
Mozambique voert. Henrik bleek verwikkeld in een heftige strijd tegen aids en de meedogenloze, op winst beluste
medische industrie. Een slangenkuil, die ook voor Louise gevaarlijk zou kunnen zijn.
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Dochter van de eeuw / druk 2
Cultuur, Geschiedenis en Taal
Diagnoses, Interventions, and Outcomes
Een oude vrouw die in een met renovatie bedreigde wijk woont, kijkt terug op haar armoedige en weinig gelukkige leven in een fabrieksstad in NoordEngeland.
Beryl Tavistock weet niet beter of haar ouders zijn doodgeschoten in Parijs, in 1973. Dan wordt haar opeens verteld dat haar vader haar moeder heeft
omgebracht en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd. Omdat ze dat niet kan en wil geloven – daarvoor hielden haar ouders te veel van elkaar – reist ze af
naar de Franse hoofdstad. Haar zoektocht leidt haar steeds verder de duistere wereld van spionage en contraspionage binnen, zodat ze al snel beseft dat
ze het zonder hulp niet redt. Het verleden lijkt nog springlevend, en er blijken mensen te zijn die zelfs niet terugschrikken voor geweld om bepaalde
geheimen diep begraven te houden. Voormalig CIA-agent Richard Wolf is haar enige hoop. Maar durft ze hem wel te vertrouwen nu vrienden vijanden
blijken te zijn... en vijanden moordenaars?
Vriendschap, passie en oorlog in de tijd van de kruistochten Will Campbell is de zoon van een ridder van de Orde van de Tempeliers. Voordat hij zelf toe
mag treden tot de Tempel wacht hem een lange en zware beproeving als leerling van de strenge Sir Everard. Terwijl hij probeert te overleven in de harde
leerschool van de Tempel wordt Will geconfronteerd met een gevaar lijk mysterie rond Everard en zijn verboden gevoelens voor Elwen, de onafhankelijke
jonge vrouw die hij maar niet uit zijn hoofd kan zetten. Ondertussen groeit in het Oosten de macht van de voormalige slaaf Baibars. Deze meedogenloze
krijger en briljante strateeg is de grootste generaal en leider van zijn tijd en heeft maar één doel: hij zal niet rusten tot zijn volk is bevrijd van de
Europese bezetters van zijn thuisland. Ridder van de Tempeliers is het eerste onvergetelijke deel van Will Campbells avontuurlijke strijd om een man van
eer te worden temidden van oorlog, passie, politieke intriges en verraad.
Held van een hond
De kinderen van het armenhuis
kluchtspil
Kenelm Chillingly
van de Tempeliers
de autobiografie
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