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Het Geneeskundig Jaarboek 2019 is hét recept voor iedereen die medicijnen voorschrijft, verkoopt of toedient. In het
jaarboek vindt u de beschrijving van alle werkzame geregistreerde geneesmiddelen in Nederland, dat zijn er meer dan
2.000.
Leerboek voor studenten aan gezondheidsopleidingen binnen het hoger onderwijs.
De opa van de verteller is samen met een ezel de baas in een klein dorp in Irak.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie
overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een
totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en
Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en
maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie
terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende
toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten
en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in
een steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel,
levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de
huidige economische situatie.
Governance in Sport: Analysis and Application With Web Resource examines governance within sport organizations.
Learn legal foundations and agency functions at multiple levels, and examine industry sectors, including sport wagering
and esports. The web resource includes 12 in-depth, modern case studies.
Buku ini bercerita tentang praktik public relations dan marketing communication, yang disusun berdasarkan pengalaman
penulis selama 10 tahun menjadi PR & Marcom di perguruan tinggi. Buku “Stay Relevant and Make A Difference”
menghadiran wawasan dan pengalaman bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi komunikator, public
relations maupun marketer yang adaptif, andal, beretika di masa ini dan masa depan. Best practices pada buku ini juga
dapat menjadi referensi bagi institusi di sektor pendidikan (perguruan tinggi/fakultas/sekolah/akademi dan lembaga
pendidikan lainnya) dalam menghadapi perkembangan di era digital. Kombinasi strategi tradisional dan digital yang tetap
relevan serta menciptakan perbedaan yang berdampak. Bagi pembaca yang memiliki passion di bidang PR & Marcom,
maupun yang telah berkecimpung di dalamnya, selamat membaca dan mempraktikkan wawasan tentang Public
Relations & Marketing Communication! Prepare ourselves so that someday we can be a rainbow in somebody else’s
cloud!
Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de in 2008 begonnen financiële crisis, met aandacht voor de rol van de
overheid bij de preventie van toekomstige crises.
Is stuiteren en springen hetzelfde? Kangoeroe denkt van niet. Gelukkig is daar Elmer om hem te helpen en zo leert Kangoeroe dat
stuiteren net zo knap is als springen. Een nieuw, grappig avontuur van Elmer, de beroemde kleurtjesolifant.
Drieduizend jaar geleden ontstond in India een manier van denken die veraf ligt van ons huidige rationalistische wereldbeeld: een
weten dat alles omvatte, van de zandkorreltjes tot voorbij de grenzen van het heelal de Veda. Het kernbegrip van de Veda is `de
gloed, de geestelijke materie waaruit de wereld is ontstaan en die leidde tot de geboorte van de menselijke geest. De afstand van
deze denkwijze tot onze cultuur lijkt onoverbrugbaar. En toch biedt dit denken een ogenschijnlijk ongeordende verzameling
hymnen, rituelen, godenverhalen en bovennatuurlijke invallen de moderne mens de mogelijkheid om op een andere, betere
manier om te gaan met basale gebeurtenissen en ervaringen, die zich onttrekken aan de ratio. Verworvenheden die we als
vanzelfsprekend beschouwen, komen daardoor in een ander licht te staan. Roberto Calasso laat op zijn hoogsteigen en
verrassende manier zien hoe de moderne mens niet zonder mythisch denken kan, ook al menen we dat we met onze technologie
en kennis alles kunnen controleren. `Niemand evenaart het enthousiasme van de verhalenverteller Calasso. Hij is inmiddels zelf
een soort van legende geworden. The Independent
Understand the business of sports through a practitioner's perspective. Written from the perspective of those who've been actively
involved in the sports business, Sports Marketing addresses business and marketing issues pertinent to sports as observed by the
practitioners and scholars themselves. Through its extensive presentation of current information, this text also helps encourage
readers to get actively involved and engaged in the process of sports entertainment.
Allegra Steinberg, negenentwintig jaar, is advocate en juridisch adviseur voor de sterren van Hollywood. Elk moment van de dag
moet Allegra beschikbaar zijn om haar veeleisende cliënten te helpen met hun levens, liefdes en ingewikkelde contracten. Met
zo'n volle agenda is het geen wonder dat Allegra amper een privéleven heeft. Tot ze op een feest de knappe Jeff Hamilton
ontmoet. Het is liefde op eerste gezicht. Tijdens de drukke tijd van de voorbereidingen van hun huwelijk blijkt dat in de familie
Allegra niet alles op rolletjes verloopt...
Strategic Sport Communication, Second Edition, explores the sport industry’s exciting and multifaceted segment of sport
communication. With communication theory, sport literature, and insight from the industry’s leading professionals, the text
presents a standard framework that introduces readers to the many ways in which individuals, media outlets, and sport
organizations work to create, disseminate, and manage messages to their constituents. The team of international authors has
drawn on its extensive practical, academic, and leadership experiences to update and revitalize this second edition of Strategic
Sport Communication. Using the industry-defining standard of the Strategic Sport Communication Model (SSCM), the text
explores sport communication in depth and then frames the three major components of the field: personal and organizational
communication, sport media, and sport communication services and support. Readers will discover how each aspect of this
segment of the sport industry is integral to the management, marketing, and operational goals at all levels of sport organizations.
The second edition includes the following enhancements: • A new, expanded chapter titled Integrated Marketing Communication
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in Sport allows students to explore modern marketing strategy. • Substantial updates and new information on multiple social media
platforms throughout the book elucidate the latest trends. • “Sport Communication at Work” sidebars and “Profile of a Sport
Communicator” features apply topics and theoretical concepts to real-world situations. • Key terms, learning objectives, and
chapter wrap-ups with review questions, discussion questions, and individual exercises keep readers engaged and focused. • An
expanded ancillary package provides tools for instructors to use in course preparation and presentation. The content is
complemented by photos throughout and organized in an easy-to-read style. Part I of the book introduces sport communication by
defining the scope of study, examining roles and functions of sport communication professionals, and looking at the history and
growth of the field. Part II dives into the SSCM, which provides a macro-view of the three main components of communication in
sport. This section also addresses digital and mobile communications, public relations and crisis communication, and sport
research. Part III addresses sociocultural issues and legal aspects of sport communication, including culture, gender, sex, race,
ethnicity, and politics. Throughout the text, individual exercises, group activities, review questions, and discussion questions
promote comprehension for a variety of learning styles. With Strategic Sport Communication, Second Edition, readers will be
introduced to the vast and varied field of sport communication. The framework of the SSCM prepares readers with foundational
and theoretical knowledge so they are able to understand the workings of, and ultimately contribute to, the rapidly growing field of
sport communication.
Tijdens WO II vormden nazisympathisanten in Amerika de ‘vijfde colonne’, spionnen voor de Duitsers. Een joodse man in NY vermoedt dat
zijn Oostenrijkse buren het op hem en zijn dochter gemunt hebben. Van Andrew Gross verscheen eerder een aantal indrukwekkende
historische thrillers als Alleen hij en De saboteur. In De vijfde colonne (The Fifth Column) is wederom een thema uit de Tweede Wereldoorlog
de inspiratie voor een indrukwekkende thriller. Terwijl in Europa WO II uitbreekt, komen in Madison Square Garden 22.000
nazisympathisanten bijeen. Zij vormen ‘de vijfde colonne’, spionnen voor de Duitsers, ingebed in het alledaagse leven in New York. De
Joodse Charles Mossman raakt die avond verwikkeld in een gevecht en verdwijnt voor twee jaar in de gevangenis. Na vrijlating blijken zijn
vrouw en dochtertje Emma verhuisd te zijn naar een wijk waar support voor Hitler normaal is. Terwijl Charles probeert zijn huwelijk te redden,
groeit zijn wantrouwen tegenover het echtpaar dat in hetzelfde gebouw woont en dat een opvallende interesse in zijn dochtertje Emma toont.
Terwijl Amerika zich mengt in de oorlog, realiseert Charles zich dat de Bauers wellicht onderdeel zijn van een sinister complot en dat Emma
een onschuldige prooi vormt...
Ajax is ontwikkeled op basis van bestaande webtalen als JacaScript, HTML en CSS en werkt samen met diverse serverside talen.
Contemporary sport is big business. Major teams, leagues, franchises, merchandisers and retailers are in fierce competition in a dynamic
global marketplace. Now in a fully revised and updated second edition, International Cases in the Business of Sport presents an unparalleled
range of cutting-edge case studies that show how contemporary sport business is done and provides insight into commercial management
practice. Written by a team of international experts, these case studies cover organisations and events as diverse as the NBA, the Americas
Cup, the Tour de France, the PGA tour, FC Barcelona and the Australian Open tennis. They explore key contemporary themes in sport
business and management, such as broadcast rights, social media, strategic development, ownership models, mega-events, sports retailing,
globalisation, corruption and financial problems. Each case study also includes discussion questions, recommended reading and links to
useful web resources. International Cases in the Business of Sport is an essential companion to any sport business or sport management
course, and fascinating reading for any sport business professional looking to deepen their understanding of contemporary management.
Vele duizenden mensen per jaar lijden aan eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas. Eetstoornissen – de feiten
gaat in op de vraag waarom eetstoornissen optreden en beschrijft per eetstoornis het eetgedrag, de diagnose en de mogelijke
behandelingen. Veel factoren zijn daarbij van invloed. Denk bijvoorbeeld in dit verband aan relevante termen als energiebalans, hormonen,
de rol van de hersenen en culturele overtuigingen. En hoewel er nog altijd veel onduidelijkheid is hoe deze factoren in elkaar passen, wordt
wel steeds meer bekend over rol, belang en samenhang hiervan.Eetstoornissen – de feiten is naast Ziekten van de schildklier en
Schizofrenie de derde uitgave in de serie De feiten. Het boek is een vertaling van Eating disorders: the facts, een uitgave van Oxford
University Press
This book features a collection of high-quality research papers presented at the International Conference on Tourism, Technology & Systems
(ICOTTS 2020), held at the University of Cartagena, in Cartagena de Indias, Colombia, from 29th to 31st October 2020. The book is divided
into two volumes, and it covers the areas of technology in tourism and the tourist experience, generations and technology in tourism, digital
marketing applied to tourism and travel, mobile technologies applied to sustainable tourism, information technologies in tourism, digital
transformation of tourism business, e-tourism and tourism 2.0, big data and management for travel and tourism, geotagging and tourist
mobility, smart destinations, robotics in tourism, and information systems and technologies.
Although there is significant research on large events that take place within athletics, small-scale events are largely ignored, in part due to the
lack of press that they generate. However, these events require planning and preparation in the same way that larger sporting events do. This
disparity between the effort that goes into the event and the attention the event draws allows for a gap in strategy or information available to
those planning smaller scale athletic events. Principles and Practices of Small-Scale Sport Event Management is a cutting-edge reference
publication that examines the successful organization and planning of small-scale sporting events. Featuring a wide range of topics such as
community engagement, event planning, and sports management, this book is ideal for event planners, sports managers, marketers,
academicians, practitioners, industry professionals, researchers, event organizers/coordinators, and students.
Dieses Fachbuch gibt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Grundlagen für das Management von Teamsport-Organisationen.
Es richtet sich an haupt- und ehrenamtlich tätige Personen in Führungspositionen in professionellen oder semi-professionellen
Sportvereinen, -ligen oder -verbänden und jene, die solche Führungspositionen anstreben. Die interdisziplinäre Ausrichtung umfasst neben
managementrelevanten Aspekten auch Grundlagen aus den Bereichen Recht und Medien, die für das erfolgreiche Führen von TeamsportOrganisationen unerlässlich sind. Ausgewiesene Experten der jeweiligen Fachgebiete aus Wissenschaft und Praxis vermitteln die Inhalte
anschaulich und verständlich und erleichtern so die Umsetzung in die Praxis.
Breng het beste in je creativiteit naar boven! Dit boek zal je inspireren. Dit boek bundelt volumes 1 & 2 en bevat 80 kleurplaten met artistieke,
gedetailleerde en prachtige Venetiaanse maskers en gemaskerd bal maskers. Je gaat gegarandeerd meer willen! Levendige kleuren,
geweldige illustraties en verbeelding zijn alles wat je nodig hebt om je te ontspannen! Elke kleurplaat is gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x
27,9 cm pagina, zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.
Wiskunde toegepast in de dagelijkse praktijk van de bouw.
Eén afwijzing is meer dan genoeg, vindt Alessio Capelli. De mooie, maar o zo koele Lindsay Lockheart zal hem dan ook beslist geen twééde
keer aan de kant zetten! Tot zijn grote genoegen vindt hij het lot aan zijn zijde: Lindsay ziet zich genoodzaakt in te vallen voor haar
verdwenen zusje en voor hem te gaan werken. Deze keer zal Alessio niets aan het toeval overlaten. Want hij heeft er veel, heel veel voor
over om haar bij zich te houden zolang het hem behaagt. In zijn kantoor, in zijn bed, in zijn armen... in zijn macht!
The premier reference book for everything and everybody related to the sports industry.
Article 1 –Do Bulgarian Schools Effectively Communicate with Their School Communities?, Milen Filipov, Maria Alexieva, and Diana Popova
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Article 2–Embracing family diversity through transformative educational leadership, the ethics of care, and community uplift in schools, Dwan
Robinson, and Imran Mazid Article 3 -Higher Education Public Relations and Branding: Critically Interrogating Universities’ Rankings and
AAU Aspirational Pursuits, Damion Waymer and Sarah VanSlette, Article 4 -Collegiate Athletic Rebranding: Transforming the Visual Identity
of Oregon State University, Alexandra Rumpakis, Colleen C. Bee, and Jason W. Lee

For courses in Sports Marketing. Help students understand the business of sports through a practitioner’s perspective.
Written from the perspective of those who’ve been actively involved in the sports business, Sports Marketing addresses
business and marketing issues pertinent to sports as observed by the practitioners and scholars themselves. Through its
extensive presentation of current information, this text also helps encourage students to get actively involved and
engaged in the process of sports entertainment. Features: Present information from the field: A practitioner’s approach.
Most sports marketing texts are crafted using a marketing principles template. The organization and chapter themes of
these texts are often too similar to Principles of Marketing texts. Sports Marketing strives to depart from that practice by
focusing on important conceptual, strategic, and actionable areas of the sports marketing function. Practitioner
contributions come from the author team, and a high caliber roster of successful sports executives from media,
marketing, and other areas of sports business. Industry experts highlights. Each chapter features an industry expert.
Each expert was selected based on his or her knowledge and provided input on chapter content. The Insider Expert
feature that appears early in each chapter gives biographical information on the chapter’s industry contributor. Sports
examples. Throughout the book, concepts are reinforced with examples of practices and events from the sports industry.
A variety of sports, properties, and companies are used as examples to bring to life definitions and concepts presented.
Put students’ analytical skills into play: Critical thinking exercises, which are found throughout this text, require students
to consider various situations faced by the sports marketers and sports executives. The end-of-chapter sports marketing
cases put students in the role of decision maker, enabling students to apply knowledge and key concepts to business
situations faced by actual sports brands. Expert insights. Each chapter concludes with Insider Insights, a question-andanswer feature with the chapter’s industry contributor. In this feature, experts share examples of best practices from their
experiences and opinions about trends in sports marketing. Preview the chapter’s game plan: Lead-in vignettes. Each
chapter begins with a vignette related to sports marketing and the content of the chapter. The vignette describes a
practice or occurrence that illustrates a topic appearing in the chapter, setting the stage for more in-depth coverage in the
chapter. Get students ready for the big leagues: Career planning. Many students take a sports marketing course because
they have a serious interest in pursuing a career in sports business. In order to help students plan for their future careers,
the final chapter contains: -Information about different career opportunities in sports marketing. -Steps students can take
to position themselves as job candidates. -Advice on career planning and management from a panel of the book’s
industry experts.
Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw
geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite
eerst mijn interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert
tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over
evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de
situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse.
Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich
al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij mijn obsessie.
This handbook offers a comprehensive overview of the most important and fundamental elements for the management of
team sports organisations. It is intended to meet the needs of full-time and voluntary individuals in management positions
in professional and semi-professional sports clubs, leagues and federations, and those who aspire to such positions. In
addition to management-relevant aspects, its interdisciplinary approach also includes the basics of law and media, which
are vital to the successful management of team sports organisations. Bringing together experts from the respective
disciplines, the book’s content is presented in a clear and straightforward manner, facilitating its implementation in
practice.
‘Brown heeft er een zinderende en spectaculaire roman van weten te maken.’ – Kirkus Reviews ‘Brown onderzoekt de
geheimen van de smaak in een proza dat iedere woordsavourerende lekkerbek zal behagen.’ – Publishers Weekly
‘Maar eigenlijk is dit Owen Wedgwoods verhaal. Terwijl hij ontdooit, en stapje voor weerspanning stapje verandert van
een verwende landrot in een grijzende robuuste chef-kok op het piratenschip, geniet je van elke hap.’ – NPR Books ‘Dit
is een geweldig geestige roman, vol humoristische momenten maar nooit over de top, overladen met pakkende
actiescènes, en toch ook ontroerend. Ik vond het van begin tot eind een geweldig boek. Aanbevolen.’ – Bookgasm.com
‘Buskruit en kaneel is vermoedelijk de meest onwaarschijnlijke pageturner die je deze zomer tegen zult komen, en het
zou ook zomaar eens de meest gedenkwaardige kunnen zijn.’ – East Bay Express 'Eli Brown schrijft bevlogen proza, dat
je doet watertanden én verlangen naar meer.' - Mustreads.nl ‘Vreemd, heerlijk liefdesavontuur (...) Entertainend en vol
fantasie’ - Glamour ‘Het is amusante kost en Brown heeft een schilderachtige pen (...) Buskruit en kaneel is een
fantasievol piratenverhaal met een kitscherig randje’ – www.nu.nl ‘Het boek leest heel gemakkelijk weg en is zeer
vermakelijk te noemen. De verhaallijnen lijken behoorlijk origineel en er zijn maar weinig momenten vooraf te
voorspellen.’ – www.fok.nl
Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
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