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Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot autoclaaf, van ingangs-tot eindcontrole, van recept
tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist als voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek
was de kleinschalige bereiding vanouds de core business, tot steeds meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is een
specialisme geworden. Maar elke apotheek heeft te maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van handelspreparaten. Ook voor toediening gereed
maken (VTGM) gebeurt in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bereiding en
aflevering van geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor studenten
farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of handelspreparaten aanpast, kan niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen
afleveren op preparaten voor toediening gereed maken, vinden er noodzakelijke informatie.
Hatchback (3-door) and Sportback (5-door) models. Does NOT cover Quattro, S3 or Cabriolet models, semi-automatic transmission, or revised Audi A3 range introduced April
2008 Petrol: 1.6 litre (1595 & 1598cc) & 2.0 litre (1984cc), inc. turbo. Does NOT cover 1.4 litre, 1.8 litre or 3.2 litre petrol engines.Turbo-Diesel: 1.9 litre (1896cc) & 2.0 litre
(1968cc).
Singapore's best homegrown car magazine, with an editorial dream team driving it. We fuel the need for speed!
Voor de fans van Bridgerton Aanstellerige, opgedirkte wichten, met wie geen verstandig woord te wisselen valt. Voor de debutantes op de Londense societybals heeft landgoedeigenaar Jack
Lester geen goed woord over. Wat alleen niemand weet, is dat hij straatarm is en dringend met een van die `wichten' moet trouwen om het familielandgoed te kunnen behouden. Als hij tijdens
een bal aan de lieftallige Sophie Winterton wordt voorgesteld, kan hij dan ook zijn geluk niet op... Dit seizoen moet Sophie haar balboekje zo vol mogelijk zien te krijgen. Ze is al tweeëntwintig,
dus het is hoog tijd dat ze trouwt. De perfect geklede, lange donkere man die tijdens een bedwelmende wals onverhoeds haar hart steelt, komt helaas niet in aanmerking. Ze kent namelijk zijn
geheim en weet dat zij als arm plattelandsmeisje niets voor hem kan betekenen... Dit verhaal is eerder verschenen
Strategic Sustainability examines how organizations can implement environmental sustainability science, theories, and ways of thinking to become more competitive. Including examples and
ideas implemented in various countries, it is based on known scientific principles about the natural world and organizational principles focusing on the work domain. The intersection of these
two realms of research creates a powerful and new approach to comprehensive, seemingly contradictory issues. Daniel S. Fogel draws from disparate fields and creates a story about
organizations, their future and how people are part of the problem and, more importantly, part of the solution. Readers will find ways to take action to improve organizations and avoid
denigrating our natural environment, learning to be mindful of the urgency we should feel to improve our impact on the world. The focus on the natural environment provides a powerful focus
for creating value in organizations and addressing the major challenges we all face. Advanced sustainability students, working professionals and board members, managers and legislators
responsible for governing organizations or implementing public policy will find this book useful. A companion website features an instructor’s manual with test questions, as well as 38,
10-minute videos for classroom use.
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen
ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door onderdanig en gehoorzaam
te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn kans schoon
om te vluchten, zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat
ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy Claire, in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady, met alle risico
s van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
The latest and the greatest Audi TT. There has never been a Audi TT Guide like this. It contains 133 answers, much more than you can imagine; comprehensive answers and extensive details and
references, with insights that have never before been offered in print. Get the information you need--fast! This all-embracing guide offers a thorough view of key knowledge and detailed insight. This Guide
introduces what you want to know about Audi TT. A quick look inside of some of the subjects covered: Four-wheel drive - Multi-plate clutch coupling, Deutsche Tourenwagen Masters - DTM 2000-2003, Multi
Media Interface - Pseudo-MMI, Audi A3 Sportback e-tron - S3 (1999-2003), Audi TT RS - TTS, Audi RS 3, Deutsche Tourenwagen Masters - The new DTM 2000, J Mays - Volkswagen Group and BMW, List
of Audi vehicles - 1990s, Smart fluid, Kia Soul - First generation (2008-2013), Straight-5 - Petrol, Audi A3 TDI clubsport quattro concept - First generation (Typ 8L; 1996-2003), Audi A1 - A1 Sportback concept
(2008), List of Autobots - Classics / Universe (2008), Retractable hardtop - History in the United States, Audi TT - Audi TT Offroad, Dual-clutch transmission - Volkswagen Group, Retractable hardtop Evolution of the tonneau cover, Audi TT - TTS, Autonomous car - Notable projects, LA Auto Show - World debuts, Abt Sportsline - Notable cars, Cabriolet (automobile) - Windblockers, Automobile industry in
Germany - History, Audi TT RS - Name, Audi S3, Magnetorheological damper - Ground-based, Rebadged - Luxury vehicles, Geneva Motor Show - Production car introductions, Prowl (Transformers) Classics / Universe (2008), Badge-engineering - Luxury vehicles, Audi TTS, Audi RS 3 - S3 (1999-2003), Audi A4 - A4 DTM, Smart fluid - Background, Audi S3 - First generation (Typ 8L; 1996-2003), Audi S3
- S3 (1999-2003), and much more...
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
‘Opwindend... Opnieuw een sterk bewijs van het enorme talent van de auteur. Becky Masterman speelt op meesterlijke wijze met de verwachtingen van de lezer.’ Janet Maslin, The New York Times Ex-FBIagente Brigid Quinn is beschoten, gestoken en als lokaas gebruikt voor een seriemoordenaar. Ze wist echter altijd op haar instinct en haar FBI-training te vertrouwen. Maar nu, terwijl ze het rustiger aan wil
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doen, krijgt ze te maken met een verdronken jongen. De familie van het slachtoffer is ervan overtuigd dat zijn dood geen ongeluk was. Razendsnel moet Quinn alle puzzelstukjes in elkaar zetten, omdat ze
ook zelf weer wordt bedreigd, en het gevaar is veel dichterbij dan ze denkt... ‘Een van de meest memorabele FBI-agenten sinds Clarice Starling.’ Publishers Weekly ‘Brigid Quinn is een heldin om van te
houden.’ Linwood Barclay

This pocket-sized, illustrated guide covers every significant make and model of car sold in Europe and North America during the 2006-2007 model year, from giants like Ford and VW to smallscale manufacturers such as Morgan and Noble. Each model is pictured in color, with a data table providing vital statistics to enable comparisons between models. Providing full details for
over 700 cars and stretching to 400 pages, this is a must-have reference source and a useful "spotter’s guide" for all car enthusiasts.
De veerboot van Tanger naar Algeciras, een felle wind jaagt door de Straat van Gibraltar. In het ruim van het schip, verscholen in de kofferbak van een auto, sterft een jongeman. Met de dode
verstekeling in hun auto rijden twee jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen even later Spanje binnen. Groot en leeg strekt het land zich voor ze uit. Aan weerszijden van het asfalt de
woestijn. Wat begon als lichtzinnig avontuur, is hun noodlot geworden. In 2004 bezocht Tommy Wieringa een rechtszaak waar hij het feitenrelaas optekenende dat de basis vormt voor De
dood van Murat Idrissi. Langs de Spaanse snelwegen naar het noorden worden jaarlijks honderden anonieme doden gevonden die de overtocht niet overleefden. De dood van Murat Idrissi
beschrijft het lot van een van hen, maar ook dat van twee migrantendochters, die zich zowel in het land van hun ouders als in Nederland vreemdeling wanen. Na Dit zijn de namen vertelt
Wieringa opnieuw een migratiegeschiedenis; een verhaal van verlangen en opportunisme, overmoed en dood.
For more than 39 years, millions of consumers have turned to Edmunds' buyer's guides for their shopping needs. This format makes it easy for consumers to get the advice and information
they need to purchase their next new vehicle. Readers benefit from features such as: - Comprehensive vehicle reviews - Easy-to-use charts rate competitive vehicles in popular market
segments - In-depth advice on buying and leasing - Editors' and consumers' ratings - High-quality photography - Editors' Most Wanted picks in 27 vehicle categories. In addition to these
features, vehicle shoppers can benefit from the best that they've come to expect from the Edmunds name: - Crash test ratings from the National Highway Traffic Safety Administration and the
Insurance Institute for Highway Safety - Warranty information Information on most fuel-efficient models and how to improve your fuel economy - Detailed explanation of how hybrid vehicles
work - Previews of future vehicles not yet for sale.
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