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The technical resources, budgets, curriculum, and profile of
the student body are all factors that play in implementing
course design. Learning management systems administrate
these aspects for the development of new methods for course
delivery and corresponding instructional design. Learning
Management Systems and Instructional Design: Best
Practices in Online Education provides an overview on the
connection between learning management systems and the
variety of instructional design models and methods of course
delivery. This book is a useful source for administrators,
faculty, instructional designers, course developers, and
businesses interested in the technological solutions and
methods of online education.
For more than 40 years, Computerworld has been the leading
source of technology news and information for IT influencers
worldwide. Computerworld's award-winning Web site
(Computerworld.com), twice-monthly publication, focused
conference series and custom research form the hub of the
world's largest global IT media network.
- Practical in its scope and coverage, the authors have
provided a tool-kit for the medical professional in the often
complex field of medical informatics - All editors are from the
Geisinger Health System, which has one of the largest
Electron Health systmes in the USA, and is high in the list of
the AMIA "100 Most Wire" healthcare systems - Describes
the latest successes and pitfalls
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Een gouvernante voert een strijd om de aan haar
toevertrouwde kinderen te beschermen tegen de verderfelijke
invloeden van twee rondspokende overleden bedienden.
International bestseller van Lionel Shriver over een moeder
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die worstelt met de gruwelijke misdaad van haar zoon. ‘We
moeten het even over Kevin hebben’ van Lionel Shriver is
het aangrijpende relaas van de zoektocht van een moeder
naar de beweegredenen van haar zoon, die een gruwelijke
misdaad heeft gepleegd. Is het haar schuld, omdat ze niet
genoeg of misschien zelfs wel helemaal niet van hem hield?
Of is het de schuld van zijn vader, die zijn zoon nooit heeft
willen zien zoals hij werkelijk was? Lionel Shriver is schrijver
van onder andere ‘De Mandibles’, ‘De weg van de meeste
weerstand’ en ‘Tot de dood ons scheidt’. ‘We moeten het
even over Kevin hebben’ was een internationale bestseller,
ontving de Orange Prize for Fiction en werd in 2011 verfilmd
met Tilda Swinton in de hoofdrol.
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld
kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen
zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van
deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest
uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond
de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven
van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar
familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan
van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de
'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met
Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds
worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat
het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is
met de duistere geschiedenis van het experimenteren met
Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de
biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas
zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Een schijnheilige monnik wordt door de duivel van de ene
schanddaad tot de andere gebracht.
'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing
Interventions Classification (NIC)'. Deze vierde, herziene
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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.
Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen
familiegeschiedenis - een verleden vol geestesziekte en
psychische aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en het
effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en
lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het
eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie - van
Aristoteles en Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de
revolutionaire eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het
menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een intieme
geschiedenis' verweeft Mukherjee wetenschap en sociale
historie met een persoonlijk verhaal, om een onthullende en
magistrale geschiedenis te schrijven waarin een
wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is
onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele
complexiteit van de huidige wetenschappelijke mogelijkheden
om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor
iedereen die zich bezorgd afvraagt wat de toekomst van de
mens behelst.
Approximately 4 million U.S. service members took part in the
wars in Afghanistan and Iraq. Shortly after troops started
returning from their deployments, some active-duty service
members and veterans began experiencing mental health
problems. Given the stressors associated with war, it is not
surprising that some service members developed such
mental health conditions as posttraumatic stress disorder,
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depression, and substance use disorder. Subsequent
epidemiologic studies conducted on military and veteran
populations that served in the operations in Afghanistan and
Iraq provided scientific evidence that those who fought were
in fact being diagnosed with mental illnesses and
experiencing mental healthâ€"related outcomesâ€"in
particular, suicideâ€"at a higher rate than the general
population. This report provides a comprehensive
assessment of the quality, capacity, and access to mental
health care services for veterans who served in the Armed
Forces in Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi
Freedom/Operation New Dawn. It includes an analysis of not
only the quality and capacity of mental health care services
within the Department of Veterans Affairs, but also barriers
faced by patients in utilizing those services.
‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste
roman en een icoon in het horrorgenre, weerspiegelt de
kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor
Vance, een jonge, getroebleerde vrouw, overnacht in het
gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men
zegt dat er paranormale gebeurtenissen plaatsvinden.
Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages,
met verregaande consequentie. Jacksons romans worden
gekarakteriseerd door een realistische toonzetting met
occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill
House’ is door Netflix verfilmd.
De Griezels is een fantastisch kinderboek volledig in kleur
van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op
je smartphone, tablet en op je e-reader lezen. Op je
smartphone of tablet zie je bovendien alle illustraties in kleur.
Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Meneer en mevrouw Griezel vormen
een wel heel bijzonder stel. Ze doen alles om elkaar het leven
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zuur te maken. Zo stoppen ze Reuzenkribbebijters in elkaars
bed en serveren ze levende Kronkelspaghetti als avondeten.
Ook de dieren zitten ze voortdurend in de weg. Meneer
Griezel is namelijk gek op vogelpastei en hij droomt al jaren
van zijn eigen grote ondersteboven-apencircus. Maar dan
nemen de dieren wraak. En hoe! Deze editie van 'De
Griezels' is volledig in kleur geíllustreerd door Quentin Blake.
'Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.' VPRO-gids
'We hebben altijd in het kasteel gewoond' is de bekendste
roman van Shirley Jackson (1916-1965). Dat kasteel is het
familiehuis van de Blackwoods, waar Merricat Blackwood
woont met haar enige zus Constance en haar oom Julian.
Niet lang daarvoor waren er zeven Blackwoods, totdat er op
een vreselijke nacht een dodelijke dosis arsenicum in de
suikerpot belandde. Constance werd verdacht van de moord
omdat zij geen suiker at maar ze is vrijgesproken, en
sindsdien laat de buitenwereld de Blackwoods niet meer met
rust. Als hun neef Charles arriveert wordt de situatie nog
dreigender. Merricat is echter de enige die het gevaar inziet
dat de komst van Charles met zich meebrengt, en ze moet
snel handelen om haar overgebleven familieleden uit zijn
greep te houden. 'We hebben altijd in het kasteel gewoond'
bevat een nawoord van Niña Weijers.
Daten is al moeilijk genoeg - laat staan als je Asperger hebt.
Stella, dertig, is briljant in wiskunde maar sociaal onhandig.
Haar moeder vindt het hoog tijd dat ze gaat trouwen. Stella
heeft geen flauw idee met wie. Ze haat seks; zo genant.
Praktijkervaring opdoen dan maar. Met een professional. De
charmante escort Michael is bereid Stella de fijne kneepjes bij
te brengen, van voorspel tot meer dan de missionarispositie.
De vrouw van de tijdreiziger is het verhaal van Clare, een
studente kunstgeschiedenis, en Henry, een avontuurlijke
bibliothecaris. Zonder dat hij er iets aan kan doen verplaatst
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Henry zich door de tijd, vooral op voor hem emotioneel zware
momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry
uit alle macht een leven te leiden zoals ieder ander. Dat dit
alles bedreigd wordt door iets wat hij niet kan voorkomen
maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk. ‘De roman is
een ode aan liefde en trouw, maar komt ook tegemoet aan de
diepste verlangens van tienduizenden lezers: dat eeuwige
trouw mogelijk is, dat liefde alles overwint.’ NRC
Handelsblad ‘Een feelgood-roman over een zoektocht naar
geluk.’ de Volkskrant ‘Een verrukkelijke, briljant geschreven
liefdesroman. Mensen die houden van de stijl van John Irving
kunnen hun hart ophalen.’ esta

De ideale introductie in alle onderdelen van de
christelijke theologie. Herziene en geactualiseerde
uitgave! - Een modern leerboek, geschreven door
iemand die het vak van onderwijzen als geen ander
beheerst - Geknipt voor beginners in de theologie Gedetailleerde uitleg van alle sleutelwoorden en
begrippen - Vermijdt ingewikkelde theologische bijzaken
- Bevat een uitgebreide samenvatting van theologische
termen en suggesties voor verdere studie - De ideale
introductie in alle onderdelen van de christelijke
theologie - Bedoeld voor zelfstudie, voor cursussen,
opleidingen of universiteit
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