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MIDDLETON ANNA
Give Us This Day Our Daily Meds (Bread)
Singel Uitgeverijen
(1) NACHTSCHADE In het slaapstadje
Grant County ontstaat onrust als een
jonge lerares wordt verkracht en
vermoord. De vrouw wordt gevonden door
Sara Linton, de plaatselijke kinderarts en
lijkschouwer. Samen met
politiecommissaris Jeﬀrey Tolliver, haar
grote liefde van vroeger met wie ze op
gespannen voet staat, probeert ze het
mysterie van de moord op te lossen.
Intussen verricht ook Lena, de zus van het
slachtoﬀer, op eigen houtje naspeuringen.
Dan dient het volgende slachtoﬀer zich
aan...(2) ZOENOFFER Een duister geheim
werpt een schaduw over Grant County als
de dertienjarige Jenny zich moedwillig laat
neerschieten door politiecommissaris
Jeﬀrey Tolliver. Bij de lijkschouwing doet
kinderarts Sara Linton een schokkende
ontdekking, die wijst in de richting van
misbruik. Sara en Jeﬀrey werken
noodgedwongen samen aan deze zaak,
bijgestaan door rechercheur Lena Adams,
maar is zij wel tegen de spanningen
opgewassen? Als de ontknoping nabij is,
slaat het noodlot opnieuw toe...(3) EEN
LICHTE KOUDE HUIVERINGOp de campus
van een universiteit vinden enkele
studenten onder mysterieuze
omstandigheden de dood. Terwijl
kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het
eerste lichaam onderzoekt, wordt haar zus
Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeﬀrey
Tolliver leidt het onderzoek, maar oudrechercheur Lena Adams verricht haar
eigen speurwerk en begeeft zich daarbij
op gevaarlijk terrein...Deze boeken zijn
ook los verkrijgbaar.
Journal of Law, Technology & Policy
Overamstel Uitgevers
This is a true story of a roller coaster ride

from HELL that spans over six years of my
life. Having your children abducted by
their mother is severe enough, but when
the mother suﬀers from Bipolar Disorder
and Psychosis, the twists and turns life
throws at you can become very bizarre.I
will take you on the ride with me as I recap
the happenings of losing my family,
children, home, business, and almost my
life, through the court systems of the
United States and Canada and the agony
of two Bipolar wives. I will also show you
my dealings with attorneys who were both
incompetent and ﬂeecy, my incarceration,
my path of self-destruction that I rode for
several years, my constant search to ﬁnd
my children, and how I managed to
survive and persevere, despite the void of
not having my children in my life and all of
my parental rights taken from me--not to
mention still not knowing where my
children are.A portion of the proceeds
from this book will be donated to Take
Root, a collective of adults who were
parentally abducted as children working
with clinical and research personnel to
better understand the impact of parental
abduction.
Peddling Mental Disorder Book Review
Index Cumulation
The Egyptian pharmaceutical industry
serves as a case study for understanding
the impact of the global intellectual
property regime in this fascinating new
addition to the University of Toronto Press
Studies in Comparative Political Economy
and Public Policy Series. The Illusive Tradeoﬀ examines the Egyptian pharmaceutical
industry within a broader context of
intellectual property policy making and the
multilateral agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs). Basma Abdelgafar oﬀers a
fascinating discussion of Egypt's role in
the trade negotiations that led to the

establishment of the World Trade
Organization, and makes the case that
predominant perspectives on intellectual
property rights are based on the false
assumption that the innovation process is
discrete and segmented. Abdelgafar
contends that, in fact, innovation relies
upon diﬀusion, and that inappropriately
strong property rights interfere with this
process. She uses the case of Egypt's
pharmaceutical industry to argue that we
must consider relevant aspects of
individual countries' systems of innovation
as well as public health, if we are to
adequately understand the implication of
stronger patent protection for the
pharmaceutical industries of developing
nations. The Illusive Trade-oﬀ is an original
and important study crossing the
disciplines of political science, law, public
policy, and public health.
The Resource Guide for Christian
Counselors Studies in Comparative Politic
Zelfhulpgids voor volwassenen met een
aandachtsstoornis.
Gezond leven met mindfulness Macmillan
Reveals how pharmaceutical companies
have used slick marketing techniques to
promote dangerous medications to
American physicians and consumers,
examining how the industry has
transformed the practice of medicine and
damaged American life. Reprint.
Een erepalm voor Mrs. Pollifax Luitingh
Sijthoﬀ
Hoogsensitieve personen bevat heldere
tips en adviezen voor het omgaan met
hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid
af kunt komen en hoe je een nieuwe
sociale balans kunt vinden. Een op de vijf
mensen wordt geboren met een
verhoogde gevoeligheid, en vele grote
kunstenaars en denkers die de wereld
heeft voortgebracht waren hoogsensitief.
Hoogsensitieve personen zijn vaak uiterst
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consciëntieus en intuïtief. Maar de
eigenschap heeft ook lastige kanten:
hoogsensitiviteit wordt gelinkt met de
neiging om snel overweldigd te raken door
gezelschap, het werk of een drukke
omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun
schulp kruipen. Ook hebben zij vaak last
van onzekerheid en van sociale
belemmeringen. Elaine Aron,
psychotherapeut en zelf een hoogsensitief
persoon, combineerde wetenschappelijk
onderzoek met haar ervaringen als
therapeut en schreef een toegankelijk en
bruikbaar boek voor hoogsensitieve
personen én voor de mensen in hun
omgeving. Dit boek is al voor velen een
eyeopener geweest. Het bevat heldere
tips en adviezen voor het omgaan met
hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid
af kunt komen en hoe je een nieuwe
sociale balans kunt vinden.
Blowing Up the Brand Bezige Bij b.v.,
Uitgeverij De
Spinazie tussen je tanden bij een formele
lunch, een zoen die op een mond belandt,
over iemand praten terwijl hij achter je
staat of een glas wijn omgooien tijdens
een date – ongemakkelijke momenten
kennen we allemaal. Bij twintig procent
van de mensen wijkt het gedrag echter
vaak af van de sociale norm omdat ze
sociale signalen niet oppikken en de
vaardigheden die nodig zijn voor soepel
verlopende sociale contacten niet onder
de knie krijgen. Zij lijden aan chronische
awkwardness, sociale onhandigheid. Ty
Tashiro beschrijft hoe je dankzij de
eigenschappen die je sociaal onhandig
maken juist buitengewone prestaties kunt
leveren – mensen met awkwardness zijn
vaak bijzonder getalenteerd.
Verpleegkundige Interventies Bohn
Staﬂeu Van Loghum
Ieder mens ontdekt een keer dat het leven
eindig is. Sommigen beseﬀen het als kind
al, anderen pas wanneer de eerste grijze
haren zich aandienen. Vaak proberen we
dat besef zo snel mogelijk weer te
verdringen, of we gaan ons verzetten, met
zalfjes, pilletjes of preventief medisch
onderzoek. En dat is een misverstand,
betoogt Barbara Ehrenreich in dit heerlijk
nuchtere, geestige en tegelijkertijd
diepgravende en vlijmscherpe boek. De
mens heeft namelijk nauwelijks invloed op
het verouderingsproces, in elk geval veel
minder dan de gezondheidsindustrie ons
wil doen geloven. Het enige wat we
kunnen kopen is de illusie dat we de boel
onder controle hebben. En daar koop je
uiteindelijk natuurlijk niet veel voor. Wat
ons te doen staat is zowel eenvoudig als
lastig: we moeten onze sterfelijkheid
accepteren en onzekerheid aanvaarden.
Met Oud genoeg dood te gaan schreef
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Ehrenreich het beste pleidooi voor een
goed leven.
Beter / druk 1 WestBow Press
Corporate executive Deanna Ricke
discovered that the twenty-ﬁrst century is
a tough time to be a mom. From school
shootings to pervasive porn, from children
chained in basements to idolized addicts,
the threats to her children were
overwhelming, and fear of making the
wrong decision nearly incapacitated her.
She was no stranger to the debilitating
eﬀects of fear, however. In her work as a
communications consultant, Deanna spent
years helping corporate executives
conquer their fear of public speaking. She
knew that fear could be methodically,
eﬀectively managed. What if I fought fear
with faith, instead of narcotics? she
thought. What if I turned to God instead of
Google? Would that make me crazy or just
Catholic? An achingly honest and funny
tale of how one worried working mom
fought fear with faith and began hearing
from God in wonderful ways. Deanna
weaves together her own moving personal
stories with Scripture, modern lyrics, and
practical advice. She shares the seventeen
steps she took to move from doubtful to
devoutful. Each chapter begins with
Scripture passages and ends with
questions for consideration, making the
book a great choice for individuals, book
clubs, Bible studies, or small groups.
Hoogsensitieve personen Overamstel
Uitgevers
This edited volume seeks to redress the
lack of scholarly work that takes
promotion seriously as a form of social,
cultural, political, and economic exchange.
It unpacks the vernacular, the institutional
structures, and the practices and
performances that make up promotional
culture in everyday life, oﬀering diverse
critical perspectives on how, as citizens,
consumers, and users, we absorb,
navigate, confront, and resist its inﬂuence.
Contributions from both renowned
scholars and emerging intellectuals make
this book a timely and valuable
contribution to the ﬁelds of media and
communication studies, political science,
cultural studies, sociology, and
anthropology. "Melissa Aronczyk and
Devon Powers have compiled a cuttingedge volume that impressively combines
the work of established and rising scholars
who address the power and scope of
branding in our increasingly marketingoriented culture. Its insights about the role
of promotion and branding in such sectors
of life as politics, art, activism, social
networking, medicine, geography,
academia, ethnicity, and the media make
this an exciting book that is a must-read

for those interested in critical-consumer
studies and promotional culture."--Matthew. P. McAllister, Penn State
University "In a world where seemingly
everything---products, people, politics---is
branded, Blowing Up the Brand is a
welcome intervention. Bringing together
many of the ﬁnest minds studying the
subject, the editors have assembled a
singularly useful guide for navigating---and
challenging---the current state of
ubiquitous commodiﬁcation."---Stephen
Duncombe, New York University; Author of
Dream: Re-imagining Progressive Politics
in an Age of Fantasy
Awkward Peter Lang Incorporated,
International Academic Publishers
'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 NANDAdiagnoses.
University of Illinois Journal of Law,
Technology & Policy HarperCollins
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
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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.
Have You Seen My Kids? H. W. Wilson
Wilson's Public Library Core Collection:
Nonﬁction (13th Edition, 2008)
recommends reference and nonﬁction
books for the general adult audience. It is
a guide to over 9,000 books (over 6,500
titles are new to this edition), plus review
sources and other professional aids for
librarians and media specialists.
Acquisitions librarians, reference librarians
and cataloguers can all use this reliable
guide to building and maintaining a wellrounded collection of the most highly
recommended reference and nonﬁction
books for adults. All titles are selected by
librarians, editors, advisors, and
nominators-all of them experts in public
library services. The collection is a
valuable tool for collection development
and maintenance, reader's advisory,
weeding your collection, and curriculum
support. Richly enhanced records provide
a wealth of useful information. All entries
include complete bibliographic data as
well as price, subject headings,
annotations, grade level, Dewey
classiﬁcation, cover art, and quotations
from reviews. Many entries also list
awards, best-book lists, and starred
reviews. Save Time: Eﬃciently organised
and includes ""Starred"" titles Save
Money: Allocate your resources to the best
materials available Stay Relevant:
Discover the best in important,
contemporary categories Complete
Coverage: Includes recommendations on
periodicals and electronic resources, too
Four-Year Subscription This Core Collection
was originally sold as a four-year
subscription. The core edition, published in
2008, delivers a library-bound volume with
an extensive, selective list of
recommended books. From 2009 to 2011
Wilson published extensive paperback
supplements to the 2008 edition. A new
cycle of materials will begin in 2012.
However, the 2008 to 2011 materials are
currently available. Buyers of them will
receive all these materials immediately.
All four years are only $420. Uniquely
Valuable There is nothing quite like Wilson
Core Collections. The accumulated

expertise of our selectors, and the
unquestioned reputation of these
collections, is invaluable. Wilson Core
Collections are universally recognised as
impartial and expert aids to collection
development that assist and reinforce the
judgement of librarians everywhere.
Selection to a Wilson Core Collection is
strong support to any challenged
purchase. Contemporary Relevance This
Core Collection includes broad updates in
the areas of crafts; terrorism, and
international security; environment and
global warming; diseases and medicine;
and religion, plus other contemporary
topics that keep the library's collection as
current as today's headlines. Other Key
Features Classiﬁed Catalogue - A list
arranged by Dewey Decimal Classiﬁcation,
with complete cataloguing information for
each book. Author, Title, Subject and
Analytical Index - An in-depth key to the
information in Classiﬁed Catalogueincluding author and title analytics for
works contained in anthologies and
collections. Richly enhanced records
provide complete bibliographic data, price,
subject headings, descriptive annotations,
grade level, Dewey classiﬁcation,
evaluative quotations from a review, when
available. Listing works published in the
United States, or published in Canada or
the United Kingdom and distributed in the
United States, Public Library Core
Collection: Nonﬁction features extensive
revisions in the areas of health, science
and technology, personal ﬁnance, sports,
cooking and gardening, and handicrafts.
Biography, poetry and literary criticism
continue to receive comprehensive
treatment. Reference works in all subject
ﬁelds are included.
Nog vijf dagen Atlas Contact
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
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een onvergetelijk boek over een naderend
einde en de relatie tussen arts en patiënt
van een begenadigd schrijver, die helaas
beide rollen moest vervullen.
Business Week Publishamerica
Incorporated
Book Review Index provides quick access
to reviews of books, periodicals, books on
tape and electronic media representing a
wide range of popular, academic and
professional interests. The up-to-date
coverage, wide scope and inclusion of
citations for both newly published and
older materials make Book Review Index
an exceptionally useful reference tool.
More than 600 publications are indexed,
including journals and national general
interest publications and newspapers.
Book Review Index is available in a threeissue subscription covering the current
year or as an annual cumulation covering
the past year.
Drugs in het Derde Rijk McFarland
Ervaringsverhalen door de Amerikaanse
chirurg met praktijkvoorbeelden van
'beter' functionerende artsen.
Mijn jaar van rust en kalmte Altimira
De debuutroman ‘Nog vijf dagen’ van Julie
Lawson Timmer is perfect voor fans van
Jojo Moyes’ ‘Voor jou’ en Lisa Genova’s ‘Ik
mis mezelf’. Mara, een 42-jarige
succesvolle advocaat, lijdt aan de ziekte
van Huntington – een ongeneeslijke ziekte
die haar van de controle over haar lichaam
berooft. Over vijf dagen neemt ze afscheid
van haar man Tom en dochtertje Lakshmi.
Scott en zijn vrouw Laurie nemen over vijf
dagen afscheid van hun pleegzoon Curtis,
die teruggaat naar zijn biologische moeder
die dan vrijkomt uit de gevangenis. Scott
en Mara kennen elkaar van een
internetforum voor ouders van
geadopteerde kinderen, en ze delen een
bijzondere vriendschap. Terwijl hun
werelden volledig op hun kop staan,
proberen ze tegelijk de laatste dagen met
hun geliefden zo gewoon mogelijk te
houden. ‘Nog vijf dagen’ is een
ontroerende, rauwe roman over afscheid
nemen en hoe het is als je de controle
over je leven verliest.
The 2008 Randolph W. Thrower
Symposium Lev.
This referral directory gives the user
immediate access to essential, up-to-date
Christian counseling resources. It is
organized alphabetically under 46 general
topics that encompass counseling issues,
professional issues, and educational
issues.
The American Journal of Psychiatry
Overamstel Uitgevers
Zeg je vrienden en familie maar vaarwel.
Bereid je voor op een werkweek van 97
uur, beslissingen over leven en dood, een
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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
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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.
Library Journal De Fontein Romans &
Spanning
Bereik met mindfulness een hoger niveau
van fysieke en mentale gezondheid. Met

'Gezond leven met mindfulness' van Jon
Kabat-Zinn leer je hoe je met mindfulness
je leven een boost kunt geven. Leer te
leven in het hier en nu door meditatie- en
yogaoefeningen. Gebruik de oefeningen
om beter om te gaan met stress. En werk
toe naar het uitgangspunt van je leven:
ontspanning, wijsheid en beheersing. Deze
gereviseerde herdruk van 'Handboek
meditatief ontspannen' leert je dat
meditatie onmisbaar is in het dagelijks
leven en dat mindfulness je kan helpen je
leven op een rijtje te krijgen.
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