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Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren?
Wat als we kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen?
Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang
in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven
combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen
zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy
Adams en Forest Whitaker.
Na De kinderen van Húrin maakte zoon Christopher opnieuw een nooit eerder gepubliceerd verhaal van zijn vader klaar voor
publicatie. De legende van Sigurd and Gudrún is een mythische vertelling gebaseerd op de Noorse legendes over Sigurd de
Völsung en De val van de Niflungs, die door Tolkien in modern Engels werd herverteld. Tolkien schreef het verhaal nog voor De
Hobbit en In de ban van de ring het licht zagen. Het bevat alle elementen die hij ook in zijn latere werk zou verwerken: de ring, de
draak, de helden en heroïek. Tolkien is gedurende zijn hele leven blijven schaven aan dit verhaal, dat gezien kan worden als de
voorloper van In de ban van de ring.
Losbandigheid, lust en liefde, moord en doodslag, triomfen en tragedies; de Griekse mythen en sagen zijn wilder en woester dan
het leven zelf. Deze verhalen bieden alles wat een lezer zich kan wensen. De oude Grieken inspireerden onder anderen
Shakespeare, Michelangelo, James Joyce en Walt Disney. In de handen van Stephen Fry komen de verhalen opnieuw tot leven.
We worden verliefd op Zeus, we aanschouwen de geboorte van Athena, we zien hoe Kronos en Gaia wraak nemen op Ouranos,
we huilen met koning Midas en we jagen met de even beeldschone als meedogenloze Artemis. Stephen Fry haalt deze verhalen
op uit de oudheid en geeft ze hun welverdiende plek in onze moderne tijd.
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De religieuze, wetenschappelijke en industriële samenleving waarin wij in het Westen tegenwoordig verblijven, hebben we met
een stevige schutting omgeven. We hebben een systeem van redelijke normen en waarden ontwikkeld waarmee alles wat binnen
dat keurige tuinhek gebeurt als normaal wordt gezien en alles wat daarbuiten in het oerwoud plaatsvindt als bedreigend,
abnormaal, gevaarlijk en waanzinnig. Zo hebben wij besloten het hele gezelschap van heksen, tovenaars, hysterici en psychoten,
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kortom iedereen met een afwijkende geestelijke constitutie, het oerwoud in te jagen, dan wel binnen de schutting op te sluiten of te
drogeren. Het hoeft geen betoog dat de waanzin problemen met zich meebrengt, vooral voor de waanzinnigen zelf die we daarom
met de nodige zorg moeten omgeven. Maar de waanzin heeft ook positieve kanten, en het staat buiten kijf dat vele filosofen
(Nietzsche, Wittgenstein), wetenschappers (Archimedes, Einstein), kunstenaars (William Blake, Vincent van Gogh) en mystici
(Hadewijch, Hildegard von Bingen), die naar alle waarschijnlijkheid met enige vorm van waanzin waren behept, de mensheid door
de geschiedenis heen van vele buitengewone bijdragen hebben voorzien. In andere culturen heeft men het idee dat wij hier in het
Westen veel materiële zaken en veel kennis bezitten, maar dat we ook iets missen: de ervaring dat wij pas echt kunnen weten wie
we zijn als we buiten de schutting van onze eigen georganiseerde samenleving zijn geweest en het oerwoud erbuiten betreden.
En dat is nou precies wat Klukhuhn in Over de grenzen van de rede beoogt. André Klukhuhn is scheikundige en filosoof. In 2003
verscheen zijn grote boek De geschiedenis van het denken, waarvan in 2013 een volledig herziene editie verscheen. In 2008
publiceerde hij Alle mensen heten Janus. Beide werden filosofische bestsellers. In 2014 verscheen zijn eerste roman, De trip naar
het morgenland. Over De algehele geschiedenis van het denken: ‘Klukhuhn weet waar hij over praat.’ Trouw ‘De
kwantumtheorie, de bio-industrie, het existentialisme, het verband tussen muziek en wiskunde, de relatie tussen bewustzijn en
taal, zwarte gaten, wormgaten en de oerknal: you name it en het staat erin _ en helder uitgelegd ook nog.’ de Volkskrant
De onthullingen van WikiLeaks houden de wereld in spanning. Maar wie steekt er achter de organisatie, die de invloedrijken angst
inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het eruit in het zenuwcentrum van
WikiLeaks en welke explosieve documenten liggen er nog in de la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar het hart van
WikiLeaks. Hij heeft het onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge
Duitser is wereldwijd bekend als de man die naast de ondoorzichtige en in toenemende mate omstreden oprichter het beste
inzicht in het klokkenluidersproject WikiLeaks heeft. Sinds Domscheit-Berg en andere deelgenoten zich in de herfst van 2010 uit
het project terugtrokken, is Julian Assange alleenheerser over dit machtige instrument. Inside WikiLeaks is een boeiend
geschreven onderzoeksverslag vol onbekende feiten. Het vertelt het verhaal van WikiLeaks zoals nog niemand het gehoord heeft:
van binnenuit.

Levensbeschrijving van de Duitse architect (1905-1981), die voor Hitler talrijke gebouwen ontwierp en tijdens de Tweede
Wereldoorlog diens minister van bewapening werd.
With breathtaking detail, Maria Georgiadou sheds light on the work and life of Constantin Carathéodory, who until now
has been ignored by historians. In her thought-provoking book, Georgiadou maps out the mathematician’s oeuvre, life
and turbulent historical surroundings. Descending from the Greek élite of Constantinople, Carathéodory graduated from
the military school of Brussels, became engineer at the Assiout dam in Egypt and finally dedicated a lifetime to
mathematics and education. He significantly contributed to: calculus of variations, the theory of point set measure, the
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theory of functions of a real variable, pdes, and complex function theory. An exciting and well-written biography, once
started, difficult to put down.
The highly respected DIVERSIFIED HEALTH OCCUPATIONS is now HEALTH SCIENCE! The new 8th edition continues
to be the all in one resource for introductory coursework in the health science curriculum. Organized in two parts, the first
section of the book presents foundational information required to enter a broad range of health professions, such as
infection control, first aid, and professionalism. The second provides fundamental entry-level skills by specific careers,
including medical assisting, dental assisting, and more. Carefully revised with new photos throughout, this eighth edition
includes a new chapter on Medical Math, information on the Patient Protection and Affordable Care Act, new nutritional
guidelines from the U.S. Department of Agriculture, updates that correlate with the National Healthcare Foundation
Standards, and much more! Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text
may not be available in the ebook version.
Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen, en hebben in het opvangcentrum een nieuwe naam en
persoonsgegevens gekregen. Simon vindt zwaar en uitputtend werk in de haven bij de graanopslag. Door de
geanimeerde gesprekken met zijn maten, meestal over de waarde en waardigheid van hun werk, maakt hij snel vrienden.
Maar hij kan niet altijd de vader van de jongen spelen, hij moet een moeder voor hem zoeken. Hoewel iedere immigrant
in dit land elk spoor van herinnering is kwijtgeraakt, is Simon er heilig van overtuigd dat hij Davids moeder zal herkennen
als hij haar tegenkomt. En inderdaad: tijdens een wandeling ziet hij die vrouw en weet haar te overtuigen dat zij de
moederrol voor David op zich moet nemen. Ze heeft het al snel door: dit is een slimme, wat dromerige jongen met soms
rare ideeën en gedachten over deze wereld, dit is een heel bijzonder kind. Haar kind, nu. Maar op school wantrouwen de
autoriteiten de eigenzinnige jongen en willen ze hem naar een strenge kostschool sturen, om te leren en nog eens leren:
tellen, schrijven en vooral geen verzonnen onzin vertellen. Een botsing met de moeder is onvermijdelijk. Zij vraagt Simon
hen naar de bergen in het noorden te brengen, de grens over. Een nieuwe vlucht begint.
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de
Rode Gardisten los op zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende
rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het
leger ging zich ermee bemoeien en het land veranderde in een politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een op de
vijftig mensen het leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie.
Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie uit te komen en de vrije markt weer tot leven
te wekken. In het hele land gingen miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven en
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werken, er ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er werden illegale fabrieken
geopend. Zelfs voordat Mao overleed in 1976 hadden grote delen van het platteland al afscheid genomen van de
planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het maoïsme met
hun stille revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde
boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de
geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het tweede boek is Mao’s massamoord, De geschiedenis van
China’s grootste drama, 1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van een deel van
het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in
1961 in Nederland geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar Humanistiek aan de Universiteit
van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar Moderne Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011
won hij de Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de
magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook
heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een
toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York zou
overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed
afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin,
en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
In recent years, there has been a growing interest in the potential role that digital technologies can play in promoting well-being.
Smartphones, wearable devices, virtual/augmented reality, social media, and the internet provide a wealth of useful tools and
resources to support psychological interventions that facilitate positive emotions, resilience, personal growth, creativity, and social
connectedness. Understanding the full extent of this potential, however, requires an interdisciplinary approach that integrates the
scientific principles of well-being into the design of e-experiences that foster positive change. This book provides an overview of
recent advances and future challenges in Positive Technology, an emergent field within human-computer interaction that seeks to
understand how interactive technologies can be used in evidence-based well-being interventions. Its focus of analysis is two-fold:
at the theoretical level, Positive Technology aims to develop conceptual frameworks and models for understanding how computers
can be effectively used to help individuals achieve greater well-being. At the methodological and applied level, Positive
Technology is concerned with the design, development, and validation of digital experiences that promote positive change through
pleasure, flow, meaning, competence, and positive relationships.
Een standaardwerk. Het is tijd voor een nieuwe geschiedenis van onze democratie. Francis Fukuyama is als geen ander geschikt
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om deze geschiedenis op te tekenen: hij schrijft en spreekt er al tientallen jaren over. In dit boek vertelt hij hoe maatschappijen de
overgang maakten van een organisatie die gebaseerd was op familie- en stamverbanden, naar een meer objectieve vorm van
organisatie, gebaseerd op de politieke verhoudingen die we nu ook nog hanteren. De vormen die in de antieke cultuur zijn
ontstaan, zijn nog steeds te herkennen in de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd, en veel problemen waarmee
ontwikkelingslanden en mislukte staten nu te maken hebben nepotisme, corruptie, chaos kunnen verklaard worden uit het feit dat
ze de stap naar een moderne organisatievorm nooit hebben gemaakt. Fukuyama beschrijft in De oorsprong van onze politiek hoe
onze democratie is begonnen. Een standaardwerk. Over Francis Fukuyama: Helder geschreven, zeer ambitieus. Een goed
beargumenteerde politieke geschiedenis en filosofie. NEW YORK TIMES BOOK REVIEW Francis Fukuyama werd een
wereldwijde ster met Het einde van de geschiedenis en de laatste mens en hij zou lange tijd de belangrijkste theoreticus achter
het neoconservatisme blijven. Met Na het neoconservatisme nam hij afstand van deze doctrine; inmiddels heeft Fukuyama zich
ontwikkeld tot een van de meest gezaghebbende stemmen op het gebied van politiek. Hij is een van de meest gevraagde
sprekers ter wereld. Fukuyama werkt als hoogleraar internationale politieke economie aan de John Hopkins University.
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en
van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling
succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende
levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken
en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval
Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor verschillende
vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand
anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De
pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de
9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca.
12 jaar.
Widespread chronic diseases (e.g., heart diseases, diabetes and its complications, stroke, cancer, brain diseases) constitute a
significant cause of rising healthcare costs and pose a significant burden on quality-of-life for many individuals. Despite the
increased need for smart healthcare sensing systems that monitor / measure patients’ body balance, there is no coherent theory
that facilitates the modeling of human physiological processes and the design and optimization of future healthcare cyber-physical
systems (HCPS). The HCPS are expected to mine the patient’s physiological state based on available continuous sensing,
quantify risk indices corresponding to the onset of abnormality, signal the need for critical medical intervention in real-time by
communicating patient’s medical information via a network from individual to hospital, and most importantly control (actuate) vital
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health signals (e.g., cardiac pacing, insulin level, blood pressure) within personalized homeostasis. To prevent health
complications, maintain good health and/or avoid fatal conditions calls for a cross-disciplinary approach to HCPS design where
recent statistical-physics inspired discoveries done by collaborations between physicists and physicians are shared and enriched
by applied mathematicians, control theorists and bioengineers. This critical and urgent multi-disciplinary approach has to unify the
current state of knowledge and address the following fundamental challenges: One fundamental challenge is represented by the
need to mine and understand the complexity of the structure and dynamics of the physiological systems in healthy homeostasis
and associated with a disease (such as diabetes). Along the same lines, we need rigorous mathematical techniques for identifying
the interactions between integrated physiologic systems and understanding their role within the overall networking architecture of
healthy dynamics. Another fundamental challenge calls for a deeper understanding of stochastic feedback and variability in
biological systems and physiological processes, in particular, and for deciphering their implications not only on how to
mathematically characterize homeostasis, but also on defining new control strategies that are accounting for intra- and interpatient specificity – a truly mathematical approach to personalized medicine. Numerous recent studies have demonstrated that
heart rate variability, blood glucose, neural signals and other interdependent physiological processes demonstrate fractal and nonstationary characteristics. Exploiting statistical physics concepts, numerous recent research studies demonstrated that healthy
human physiological processes exhibit complex critical phenomena with deep implications for how homeostasis should be defined
and how control strategies should be developed when prolonged abnormal deviations are observed. In addition, several efforts
have tried to connect these fractal characteristics with new optimal control strategies that implemented in medical devices such as
pacemakers and artificial pancreas could improve the efficiency of medical therapies and the quality-of-life of patients but
neglecting the overall networking architecture of human physiology. Consequently, rigorously analyzing the complexity and
dynamics of physiological processes (e.g., blood glucose and its associated implications and interdependencies with other
physiological processes) represents a fundamental step towards providing a quantifiable (mathematical) definition of homeostasis
in the context of critical phenomena, understanding the onset of chronic diseases, predicting deviations from healthy homeostasis
and developing new more efficient medical therapies that carefully account for the physiological complexity, intra- and inter-patient
variability, rather than ignoring it. This Research Topic aims to open a synergetic and timely effort between physicians, physicists,
applied mathematicians, signal processing, bioengineering and biomedical experts to organize the state of knowledge in mining
the complexity of physiological systems and their implications for constructing more accurate mathematical models and designing
QoL-aware control strategies implemented in the new generation of HCPS devices. By bringing together multi-disciplinary
researchers seeking to understand the many aspects of human physiology and its complexity, we aim at enabling a paradigm shift
in designing future medical devices that translates mathematical characteristics in predictable mathematical models quantifying not
only the degree of homeostasis, but also providing fundamentally new control strategies within the personalized medicine era.
In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid
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die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De meeste mensen
laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat
talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te
geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder tijd.
Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle
carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere
echtscheiding en een hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht
naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze
tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.
Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici en wetenschappers
of erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma
is het verrassende antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de
beste seks? En hoe krijg je met de kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste energie en de beste resultaten?Body, een
lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en doe wat
echt werkt!
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi
voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en
tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten
dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En
vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke
politici.
Metrische vertaling van het Oudgriekse epos, waarin Achilles zich aan het einde van de Trojaanse oorlog vol wrok terugtrekt, waardoor de
Grieken zich nauwelijks staande kunnen houden. Vanaf ca. 15 jaar.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more often.
The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally
test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing
design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
These six volumes include approximately 20,000 reviews of items in number theory that appeared in Mathematical Reviews between 1984
and 1996. This is the third such set of volumes in number theory. The first was edited by W.J. LeVeque and included reviews from
1940-1972; the second was edited by R.K. Guy and appeared in 1984.
De Community Reinforcement Approach (CRA) is een in de Verenigde Staten ontwikkelde gedragstherapeutische methode voor de
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behandeling van verslaving. Deze behandeling gaat uit van het gegeven dat mensen afhankelijk van middelen blijven doordat zij worden
omgeven door een overmaat aan factoren die hun alcohol– of drugsgebruik bekrachtigen en hierbij aantrekkelijke, niet–verslavingsgebonden
alternatieven in onvoldoende mate aanwezig zijn of zelfs ontbreken. CRA heeft als doel samen met de cliënt te werken aan een
vervangende, nieuwe leefstijl die meer voldoening geeft dan hun middelengebruik.Inmiddels bestaat er ruimschoots bewijs dat CRA een
effectieve behandeling voor cliënten met verslavingsproblemen vormt. Tot op heden was er geen Nederlandstalige handleiding over CRA
beschikbaar. Het Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving voorziet in deze leemte. Deze gezaghebbende handleiding voor
hulpverleners beschrijft helder en in detail de klinische praktijk van CRA, de theoretische grondslag ervan, de ontwikkeling van CRA en het
hiernaar verrichte onderzoek in de VS en in Europa. Voorts gaat het boek uitgebreid in op belangrijke CRA–procedures en biedt het vele
voorbeelden van praktijkgesprekken die de procedures in deze methodiek illustreren. Voor alle afzonderlijke behandelonderdelen
presenteren de auteurs een stappenplan. Ook geven zij nauwgezette aanwijzingen voor het uitvoeren van assessments en de behandeling
van cliënten. Aan de orde komen voorts problemen tijdens de gedragstherapie en strategieën om deze te overwinnen.De vertaling van het
oorspronkelijke, Engelstalige handboek is bewerkt door Nederlandse CRA–deskundigen en door hen voorzien van voorbeelden voor de
Nederlandse behandelsituatie. Hierdoor is de methodiek direct toepasbaar in uw dagelijkse hulpverlening.
Elke keer als Allie Brosh iets nieuws plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even ontroerend als absurd, Allie
Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om complexe emoties te vangen in bedrieglijk eenvoudige illustraties. Allie Brosh is zonder
twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige diepgang die net de juiste snaar raakt. Haar bestseller uit de VS
is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel je voor dat David Sedaris kon tekenen...
Betoverend' - People Magazine
‘Superieur!’ de Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als boekhouder naar Deshima, zijn enige mogelijkheid om geld te verdienen
zodat hij met Anna kan trouwen. Dit eilandje voor de kust van Japan, het enige verbindingspunt tussen Japan en de wereld, wordt door de
Nederlanders beheerd. Omdat Jacob corruptie van de VOC moet aantonen is hij meteen een niet welkome buitenstaander. Maar dan valt hij
als een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en vertrouwen, liefde en lust, schuld en geloof, koelbloedige moord en wonderlijke
onsterfelijkheid spelen allemaal een rol in deze fantastische roman. De pers over De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap en
doorleefd, en dat is niet een alledaagse combinatie. Een bewonderingswaardig boek.’ Trouw ‘Betoverend historisch canvas.’ De Standaard
‘Eindelijk inzicht in dit curieuze stuk vaderlandse geschiedenis.’ NRC Handelsblad
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