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Deze wereld is de beste van alle mogelijke werelden. Dit door dr. Pangloss
uitgedragen onwrikbare geloof en vertrouwen in een positieve uitkomst is
onmiskenbaar doorgedrongen tot de geneeskunde. De ontwikkelingen in de
moleculaire biologie, biochemie en genetica geven daar ook alle aanleiding toe.
Binnen het vakgebied van de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten is dit
fenomeen duidelijk herkenbaar. Erfelijke aandoeningen kunnen vroegtijdig
opgespoord worden, genetische screening is mogelijk en nieuwe therapieën
worden in rap tempo ontwikkeld. Maar leidt dit ook tot de best mogelijke
resultaten? In haar oratie gaat Carla Hollak in op de meer of minder succesvolle
vertaalslag van deze nieuwe ontwikkelingen naar de klinische praktijk. Beperkte
kennis van zowel natuurlijk beloop, surrogaat markers als langetermijnuitkomsten
van dure behandelingen stemmen tot kritische beschouwing. Hollak betoogt dat
er door alle partijen met meer realiteitszin en openheid samengewerkt moet
worden, zodat het belang van patiënten ook echt gediend wordt.
Geweld tegen homo's is een veelvoorkomend en structureel verschijnsel in
Nederlands gay capital. Ondanks de liberale reputatie van Amsterdam zijn
vooroordelen over mannelijkheid en (homo)seksualiteit wijdverspreid. Dat leidt,
voornamelijk bij jonge mannen, tot het plegen van geweld. Als ze maar van me
afblijven is een studie naar de motieven van daders van geweld tegen homo’s in
de hoofdstad. De studie werd verricht in opdracht van de gemeente Amsterdam
en de resultaten zijn op donderdag 20 november 2008 gepresenteerd. De
auteurs presenteren unieke en nooit eerder gepubliceerde gegevens over
antihomoseksueel geweld. Door het gebruik van aangrijpende citaten uit
interviews met daders laten zij overtuigend zien hoe de heersende vooroordelen
leiden tot geweld. Zo schetsen zij een boeiend maar verontrustend beeld van de
situatie in Amsterdam. Het is voor het eerst dat er een compleet overzicht wordt
gepresenteerd met gegevens over de omvang van het geweld en over de daders
ervan. Bovendien zetten de auteurs het beeld dat veel mensen hebben over
acceptatie van homoseksualiteit in Amsterdam op zijn kop. Ze laten zien dat de
veel geprezen Nederlandse tolerantie in veel gevallen slechts schijn is. Om het tij
te keren is daadkrachtig beleid van de lokale overheid dringend gewenst.
De afgelopen jaren zijn de regels rond arbeidsongeschiktheid ingrijpend
gewijzigd. Verzekeringsartsen dienen vast te stellen welk werk iemand nog zou
kunnen doen na twee jaar ziekte. Die beoordeling heeft een statisch karakter en
richt zich niet op de vraag of de patiënt ook daadwerkelijk aan het werk komt. In
de toekomst zou de nadruk in de beoordeling meer moeten liggen op participatie
en minder op compensatie, waarbij de beoordeling niet per definitie na twee jaar
hoeft plaats te vinden. Als terugkeer naar de eigen werkgever niet meer mogelijk
is, moet de verzekeringsarts ingeschakeld worden en re-integratie naar passend
werk starten. Er zou niet gewacht moeten worden tot de twee jaar voorbij zijn.
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Alle artsen, zowel behandelende artsen als bedrijfs- en verzekeringsartsen, zijn
betrokken bij de terugkeer van zieke werknemers naar werk. Scheiding van
behandeling en controle heeft haar langste tijd gehad. Ook het onderscheid
tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kan verdwijnen.
In 1969 wordt in een verlaten steengroeve het verminkte lichaam van een
onbekende vrouw gevonden. Zelfs na maanden onderzoek lukte het de politie
niet de identiteit van de vrouw te achterhalen en ook de moordenaar werd nooit
gevonden. Achttien jaar later wordt Kinsey Millhone door twee bijna
gepensioneerde rechercheurs gevraagd de zaak op zich te nemen. Veel
aanknopingspunten zijn er niet, maar Kinsey raakt gefascineerd en neemt de
uitdaging aan. Wat begint als een zoektocht naar de identiteit van de onbekende
vrouw, eindigt in een levensgevaarlijke jacht op haar moordenaar. Kinsey moet
weer op haar qui-vive zijn!
In dit onderzoek wordt nagegaan welke betrokkenheden en identificaties met de
herkomst - en vestigingsdiaspora leven bij drie generaties Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen. Betrokkenheden en identificaties met diaspora worden hierbij
opgevat als talige praktijken van roots en routes. De roots verwijzen hierbij naar
voorstellingen, wensen en dromen van de vertellers. Bij routes moet worden gedacht
aan de verbindingen die transmigranten maken en het ontstaan van transculturele
werkelijkheden. Hierbij is (re)creatie van creolisering in multietnische samenlevingen
een centraal begrip. Betrokkenheden en identificaties met verschillende diaspora evenals specifieke invullingen van vrouwelijkheid - dragen in andere woorden in
belangrijke mate bij aan de creoliteit en identiteit van Afro-Surinaamse
(re)migrantenvrouwen in Suriname en Nederland.
Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het
beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen nog maar groter. Samen met de
professional ondersteunen zij kwetsbare mensen. De auteurs pleiten voor een integrale
benadering van zorg en ondersteuning. Hiermee doelen zij op een benadering waarin
zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en professional gelijkwaardige partners zijn. In dit
studieboek ligt de nadruk op hun onderlinge verhouding in het zorgnetwerk. Het eerste
deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in
de zorg en zorgnetwerken. Op dit fundament bouwt het tweede deel verder. In dat deel
staat de praktijk centraal: hoe werkt de sociaal werker het best samen met
mantelzorgers en vrijwilligers? Het boek is in de eerste plaats geschreven voor
studenten Social Work. Het is ook goed bruikbaar voor (beginnende) hulpverleners die
in hun werk te maken hebben met mantelzorgers en/of vrijwilligers.
Een succesvol redactrice verhuist na twee verbroken relaties naar een hypermodern
flatgebouw, waar ze door de eigenaar voortdurend wordt geobserveerd.
Een poolverschuiving is een verschijnsel dat in het verleden al vaker is voorgekomen.
Vogels en dieren worden erdoor gedesoriënteerd en het ontregelt elektronische
apparatuur. In het ergste geval veroorzaakt het enorme uitbarstingen, aardbevingen en
klimaatveranderingen. In het allerergste geval betekent het de vernietiging van alle
levende materie, en als dat gebeurt is het einde van onze planeet nabij. Jaren geleden
ontdekte een excentriek Hongaars genie hoe zo'n verschuiving teweeg kan worden
gebracht. Nu is de leider van een antiglobalistische groepering van plan de
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geïndustrialiseerde landen een kleine schok te geven, waarna de verschuiving weer zal
worden hersteld. Maar het grote probleem is: het kán niet meer worden hersteld... Kurt
Austin, Joe Zavala en het speciale NUMA-team zijn al eens vaker geconfronteerd met
ijzingwekkende toestanden, maar dit hebben ze nog nooit meegemaakt. En nu zou het
zelfs wel eens te laat kunnen zijn...

KRIJG VOOR VANDAAG 55% KORTING?
In de verschillende sociaal-agogische opleidingen verdiepen studenten zich in
kennis en inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden en praktijkervaringen.
Langzamerhand bouwen zij een kennisbasis op die de grondslag vormt voor hun
handelen. Niet alle studenten vinden het leren van kennis vanzelfsprekend,
gemakkelijk of leuk om te doen. Dit boek geeft handreikingen om beter te
begrijpen wat de relevantie is van een kennisbasis in het sociaalagogisch werk
en hoe je deze kennisbasis opbouwt en onderhoudt.
Als een oproep naar het alarmnummer vanuit een afgelegen vakantiehuis al na
één woord abrupt wordt afgebroken, besluit agent Brynn McKenzie om
poolshoogte te nemen. In het huis vindt ze de lichamen van een man en een
vrouw. Ze zijn vermoord door twee huurmoordenaars die nog steeds in het huis
rondlopen. Brynn weet uit het huis te ontsnappen. Op de vlucht in de bossen
rond het vakantiehuis vindt ze de doodsbange Michelle, een logee van het stel
dat dood in de woonkamer ligt. Brynn moet al haar vaardigheden, sluwheid en
politietraining inzetten om samen met Michelle de moordenaars te slim af te zijn.
Maar de twee mannen zullen niet rusten tot beide vrouwen uit de weg zijn
geruimd...
Een vrouw blikt terug op haar jeugd in Duitsland in de jaren '70 en '80, een
tragikomische aaneenschakeling van gewichtsproblemen, liefdesverdriet en
typisch Duitse burgerlijke eigenaardigheiden.
In een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge Jim, Biscuit
voor vrienden, bij zijn grootmoeder op. Op een dag treft hij zijn nichtje L.A.
toegetakeld aan op de veranda en hij neemt haar mee naar binnen. Ze is te
getraumatiseerd om haar verhaal te doen. Al snel blijkt dat er in de stad meisjes
verdwijnen die vermoord teruggevonden worden. Jim vermoedt dat er een
verband is tussen de verdwijningen en hij denkt dat L.A. er meer van weet.
Naarmate de lange, warme zomer vordert ontdekt Jim steeds meer verdachten.
Geplaagd door visioenen van de slachtoffers en geholpen door een bevriende
politieman, gaat hij op zoek naar de moordenaar.
De varkentjes Truffel en Roosje zijn verliefd op elkaar. Omkeer-prentenboekje
met vlotte illustraties in kleur en in zwart-wit waarin deze liefdesgeschiedenis van
twee kanten wordt belicht. Vanaf ca. 4 jaar.
Voor Descartes wijst het cogito op een vorm van onmiddellijke zelfgegevenheid
die niet samenvalt met de manier waarop ik een beeld van mezelf probeer te
hebben of over mezelf denk. Er heerst een dissociatie tussen de voorstelling die
ik van mezelf heb en het besef als zodanig van het 'factum' bewust te zijn. Ik
beslis misschien nog over datgene wat ik me wil voorstellen, maar niet over het
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feit dat deze voorstellingen bewust zijn. Ik onderga dit bewustzijn als een kloof
die me van de wereld, de ander en mezelf scheidt. Het cogito is daarom het
wezen zelf van de vrijheid. Als vrijheid het zijn van het bewustzijn is, zegt Sartre,
moet het bewustzijn bestaan als bewustzijn van vrijheid. Maar is inmiddels niet
gebleken dat het cogito ondermijnd wordt door passies, drijfveren of door een
onbewuste wil? En stelt de opaciteit van dat onbewuste de transparantie van het
cogito niet in vraag? Zelfs Husserl schrijft ergens dat achter de schijnbare
trivialiteit van de uitspraak ego cogito, ego sum zich grote en donkere dieptes
verbergen. Ik wil in dit boek echter nagaan in welke mate die dieptes zelf al niet
uitdrukkingen zijn van het cogito, en ik ga uit van de gedachte dat wat mij als
subject bedreigt minder datgene is wat aan mijn denken ontsnapt, dan mijn
bewustzijn zelf. De gangbare kritieken op het cogito gaan immers terug op een
verwarring tussen het bewustzijn zelf en de kennis die ik van mezelf als subject
heb, verwarring tussen wat Sartre noemde een absoluut en een egologisch
bewustzijn. Misschien wordt het vervolgens mogelijk om juist vanuit die
onderscheiding een vorm van opaciteit bloot te leggen die niet louter het ego,
maar het bewustzijn zonder meer treft.
Als de wereld zou bestaan uit vliegers en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te
kunnen vliegen? De wereld in Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom
van de mens om te kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de
wetenschap en genetische manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is
verdeeld in vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt
groter naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de
niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd vol ontberingen en komt naar de stad,
vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich vleugels aan te
meten en zich te voegen bij de elite. Om die ambitie waar te kunnen maken,
moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het jongetje waar ze als
nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te opmerkelijker, want het voert haar
ver weg van haar leven vol privileges. Aan Zeke Fowler, een vleugelloze
privédetective, de ondankbare taak om voor de steenrijke ouders Peri op te
sporen en hun zoontje terug te halen. Voel de vreugde, de angst en de pure
inspanning van het vliegen – langs duizelingwekkende wolkenkrabbers, door
wilde stormen en overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en
uiterst fantasievolle debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
De Bijbelverklaring van Jacob van Nuys Klinkenberg verscheen in de periode 1780 tot
1795 in 27 banden. Aan de eerste drie delen werd medewerking verleend door G.J.
Nahuys. Ieder bijbelboek wordt vooraf gegaan met een uitgebreide inleiding. De
bijbeltekst is voorzien van beknopte uitbreidingen en ophelderende aanmerkingen. Deel
1 - Genesis
Experimenteel relaas van scenes met een bohemien-gezelschap.
???? ?? ???? ?? (??? – ????) ?? ?? ?? ????. ?? ?? ??? ??????! ??? ???? ???? ?? ???? ??
??? ????. ??? ???? ?? ???? ????. ? ?, ?? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ??????. 50? ???
??? ????? ??? ??? ? ?? ?? ?? ??? ????? ?????. ? ? ??: ??? ?? ? ?? ???. ? ?? ???? ??? ??
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????. ??? ???? ??? ?? ? ?? ???? ??? ??????? ????. Libro infantil bilingüe (coreano –
español) Tim no puede dormir. ¡Su lobo pequeño no está! ¿Quizás lo olvidó afuera?
Solo se encamina a la noche – y recibe inesperadamente compañía... "¡Que duermas
bien, pequeño lobo!" es un cuento para dormir emocionante, que fue traducido a más
de 50 idiomas y que está disponible en edición bilingüe en cualquier combinación de
aquellos idiomas. ? NUEVO: ¡Con dibujos para colorear! Las ilustraciones de la historia
se pueden descargar para colorear a través de un enlace en el libro.
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