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Levensbeschrijving van de Italiaanse pedagoge (1870-1952).
deSingel seizoenspocket 1987-1988
DEPRESSIE ALS POSITIEF KRUISPUNT IN JE LEVEN Volgens onderzoek zijn in
Europa momenteel 17 mensen op 100 depressief. Omgerekend naar Belgi eeft dat 1,5
miljoen depressieven ! De Wereldgezond-heidsorganisatie voorspelt dat dit aantal nog
zal toenemen. Bob Vansant legt op een kritische manier de maatschappelijke wortels
van het fenomeenbloot. Overstress leidt immers automatisch tot depressie. De auteur
bepleit een maat-schappelijke aanpak in plaats van de farmaceutische en biologische
psychiatrie, die ons wil doen geloven dat er voor al onze problemen een pil bestaat.
Bob Vansant toont ook aan dat moeders ontzettend belangrijk zijn in het voor-komen
van latere depressies. Hij bepleit dan ook een herwaardering van de moederrol in onze
samenleving. Het boek doet tevens concrete suggesties zowel aan depressieven als
aan hun omgeving, hulpverleners en politici. Deauteur brengt ook diverse
getuigenissen, waaronder die van zijn eigen depressie. Het boek maakt ons duidelijk
dat mensen in depressie niet gestoord zijn maar wel verstoord Bob Vansant [1954] is
psychotherapeut en publiceerde reeds meerdere succesvolle boeken over depressie:
Wacht niet tot het donker wordt, Hoe kan ik helpen? Omgaan met de depressie van
anderen en Dagboek van een psychotherapeut. In deze volledig geactualiseerde
uitgave van Depressie is geen ziekte laat de auteur weer blijken dat hij d laamse
autoriteit inzake alternatieve depressiebenadering is.
Artikelen over de verregaande macht van multinationale ondernemingen en het protest
daartegen.
Sophie beseft dat ze geboft heeft. Het is niet niks dat ze het als doorsnee meisje uit
een doorsnee gezin heeft geschopt tot een van de meest gewilde filmsterren ter wereld.
Maar omringd door gebotoxte assistenten, oversekste oude regisseurs en haar
celebrity-gekke moeder zou ze diep in haar hart niets liever willen dan in kleinschalige
arthousefilms spelen. Ze vreest alleen dat ze al over haar top heen is: ze heeft immers
de delicate leeftijd van dertig bereikt. Dan raakt Sophies carrière op een pijnlijke manier
in het slop en ontdekt ze dat haar lot verdacht veel overeenkomsten vertoont met dat
van haar favoriete actrice, Eve Noel. Dit icoon uit de jaren vijftig verdween ineens uit de
spotlights, zonder dat iemand weet waarom. Als Sophie vreemde brieven begint te
ontvangen lijkt het erop dat de geheimen uit het leven van Eve ook haar achtervolgen.
Tijdens de opnames voor een nieuwe film over Shakespeare lijkt Eve ineens dichterbij
dan ooit

De ?r?mad Bh?gavatam is een geschrift als geen ander. Het is het laatste en
grootste werk van de grote wijze, ?r? Veda-vy?sa, en geldt als het hoogtepunt
van alle Veda’s en Pur??a’s. Bovenal vertelt hij ons dat God meer is dan alleen
maar Liefde, Bewustzijn, Energie of Licht. God is iets anders – iemand anders.
Wij noemen Hem N?r?ya?a. Hij is en blijft in vele vormen incarneren om Zichzelf
bekend te maken aan Zijn kinderen. Hij wandelt met hen, praat met hen, lacht
met hen - Hij leeft met hen. Hoe kunnen we Hem dus leren kennen? Dat is de
echte vraag. Het gaat niet meer om wat God is, maar meer om wie God is.
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Daarom hebben we de ?r?mad Bh?gavatam, het kroonjuweel van de
hinduïstische heilige geschriften. Wanneer het aan ons wordt uitgelegd door een
ware levende belichaming van het Goddelijke, zoals Paramahamsa Sri Swami
Vishwananda, hebben we iets wat met niets anders te vergelijken is: we hebben
een ervaring van God Zelf uit de eerste hand. Lees het boek niet alleen, maar
leef het, adem het en verlies jezelf in de verhalen. Herbeleef elke ervaring, elk
woord in de kern van je hart en je zult merken dat God niet bestaat in een of
andere ver verwijderde wereld, noch dat Hij beperkt is tot de oude geschriften. Hij
leeft vandaag in het hart van elk levend wezen. Vind Hem, houd van Hem en
wees vrij.
De Cahiers Politiestudies namen een start in 2006. Intussen zijn er niet minder
dan vijftig nummers van de persen gerold. Ter gelegenheid van dit feestnummer
grijpt de editorial board terug naar de verschillende thema’s die aan bod
kwamen tijdens die vele jaargangen en vraagt zich af wat de wezenlijke
veranderingen zijn geweest sinds het verschijnen van de themanummers in het
verleden. Daarbij wordt een beroep gedaan op de verschillende auteurs die de
afgelopen themanummers hebben geschraagd, met nadrukkelijk de centrale
vraag in het achterhoofd: “In welke mate hebben deze evoluties nu al dan niet
een impact gehad op de essentie van het politiewerk?” James Q. Wilson (1968)
sprak over handling the situation; Michael Banton (1964) maakte het onderscheid
tussen law officers en peace officers; Egon Bittner (1970) sprak over politiewerk
als het stoppen van something-that-ought-not-to-be-happening-and-about-whichsomeone-had-better-done-something-now. Wat zijn thans functies van de politie?
Welke achtergronden zijn van belang? Wat zijn huidige praktijken? Wat zijn
mogelijke rolmodellen? In dit Cahier zullen auteurs hun visie te kennen geven en
hun licht laten schijnen op de essentie van politiewerk. De Cahiers Politiestudies
verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind
peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur
en de editorial board, i.s.m. de redactie.
'Dit is het verhaal van jullie leven, jullie volharding en jullie opoffering, van mijn
worsteling met die opoffering. Dit is het verhaal van een klasse die niet meer leek
te bestaan. Bespot en bespuugd. Vergeten en genegeerd door de heersende
macht. Een klasse van onzichtbaren die onmisbaar blijken. Dit is een verhaal van
mensen waar het aan de talkshowtafels of in de boeken vrijwel nooit over gaat.'
Wie een bescheiden inkomen, een klein huis en werk met weinig status heeft, is
zogenaamd dom, lui en zonder ambitie. Vergeten, genegeerd en zes jaar eerder
dood. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar moeten studeren of harder je best
moeten doen. Schoonmaker, pakketbezorger, vuilnisophaler,
distributiemedewerker, zorgverlener en miljoenen anderen. Mensen die niet thuis
kunnen werken, de hardste klappen vangen en ons land overeind houden.
Arbeiderskind Ron Meyer is woedend én liefdevol over zijn onzichtbare sociale
klasse. Zijn verhaal legt de worsteling bloot van een man die zijn klasse ontvlucht
maar er telkens weer terugkeert. In een aanklacht tegen de heersende macht en
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een ode aan zijn vader, een koelmonteur, en zijn moeder, een thuiszorger,
brengt hij sociale klasse terug in het publieke debat. Terug van nooit weggeweest
uit de samenleving. Ron Meyer (Heerlen, 1981) is vakbondsman en socialist. In
2018 verscheen van zijn hand Grip, een grondige analyse van de staat van
Nederland. 'Zelden werd de pijn van de hedendaagse Nederlandse working class
zo indringend verwoord.' Sander Heijne, auteur van Fantoomgroei 'Het
Nederlandse antwoord op het veelgeprezen Ze hebben mijn vader vermoord van
Édouard Louis.' Ewald Engelen
Studieboek op hbo-niveau over het maken van strategische marketingkeuzes en
de implementatie daarvan.
Interviews met bekende popmusici.
Gebaseerd op acceptance and commitment therapy (ACT) worden in dit praktische en
toegankelijke boek diverse technieken aan ouders en (professionele) opvoeders geleerd. Deze
technieken worden gebruikt door kinderpsychologen om kinderen vanaf vier jaar te helpen om
angstige gevoelens los te laten en zich in plaats daarvan te richten op vriendschappen, nieuwe
leerervaringen op school en plezier maken.
Welke moeder herkent het niet: een huilend kind in de supermarkt terwijl je al haast hebt, tien
minuten te laat omdat de melk omgevallen is tijdens het ontbijt, een telefoontje van de crche
vlak voor een vergadering dat je kind ziek is? Hoe blijf je vervolgens relaxed in de supermarkt?
Of tijdens het ochtendritueel? Mindfulmama leert je hoe je meer ontspannen om kunt gaan met
de dagelijkse hectische en onverwachte momenten. Door de praktische tips en oefeningen leer
je mindfulness toe te passen in je leven als moeder. De vele verhalen van moeders in dit boek
zorgen voor een feest der herkenning. Paniek en stress zijn niet langer nodig, met
Mindfulmama wordt het moederschap een stuk eenvoudiger! Iris Bouwman werkt als
tekstschrijver vanuit haar eigen bedrijf Bureau Bloom en is moeder. Ze schrijft regelmatig voor
de opvoedbladen. Daarnaast is ze ervaringsdeskundige op het gebied van mindfulness en
verzorgt ze workshops mindfulness voor moeders. Zie voor meer informatie,tips en advies.
www.mindfulmama.nl
Compendium geneeskundede essentie van zes jaar geneeskunde : voor studenten, door
studentenCompendium geneeskunde 2.0de essentie van 6 jaar geneeskunde : voor student &
specialist, door student & specialistDe Essentie van de ?r?mad Bh?gavatamBoD – Books on
Demand
Dit boek is bedoeld voor de organisatieconsultant, communicatieadviseur, opleider en/of coach
als ook voor de account manager, werkzaam binnen de werving- & selectiebureaus. In dit boek
neemt de schrijver u mee op zijn verkenningstocht voor sociale innovatie binnen organisaties.
Hij laat u zien op welke wijze intuitie kan worden ingezet om oorzaken en verstarringen te
traceren, te identificeren en weg te nemen. Als analysemethodiek wordt de MBTI-methodiek
toegepast. Behalve de MBTI worden nog enkele analysemethodieken zoals Belbin en Kolb
geanalyseerd en uitgebreid toegelicht. Ook worden kwaliteit- en organisatiemodellen zoals het
INK-model en het 5-Force-model geanalyseerd en beschreven in casussen. Samengevat geeft
dit boek een brede uiteenzetting op intuitie, voor wie mensen en organisaties graag op de
meest natuurlijke wijze ultieme prestaties wil laten leveren. Met dit boek heeft u daarvoor een
goede handleiding met alle benodigde ingredienten.
De Essentie, spiritueel leven voor iedere dag is een inspirerende en praktische gids over het
ontdekken en koesteren van onze ware aard. Char laat zien hoe je op eenvoudige wijze in
contact komt met de liefde en wijsheid die je in je hebt, om vervolgens met meer geluk, moed,
compassie en plezier te leven. De twaalf hoofdstukken van De Essentie staan boordevol
humor, advies en bemoediging. Maak van elke dag de mooiste dag van je leven, leer met
Page 3/6

File Type PDF De Essentie Van Zes Jaar Geneeskunde Compendium
Geneeskunde
tegenslag om te gaan en benut je volledige potentieel met deze gids van een fenomenale
vrouw.

Klachten en ziekten van kinderen zijn voor hun ouders vaak een bron van zorg
enongerustheid. Is er sprake van een onschuldige kwaal of heeft het kind
misschien een ernstige ziekte? Door hun verantwoordelijkheidsgevoel zijn ouders
geneigd aan te dringen op specialistische zorg voor hun kind. Aan de huisarts de
uitdaging om tussen de milde kwalen de chronische en levensbedreigende
aandoeningen tijdig op te sporen en adequate zorg te bieden aan kind en
ouder.Hoe duidt u de klachten van kinderen? Etiologie en pathofysiologie wijken
af van die van volwassenen. Bovendien uiten kinderen hun klachten op een
andere manier. Kindergeneeskunde biedt op kernachtige wijze de nodige
praktische handvatten voor diagnose en behandeling van kinderen. Het
uitgangspunt daarbij is niet zozeer de aandoening van het kind, maar zijn of haar
klacht en de bijbehorende casuïstiek.Kindergeneeskunde is opgebouwd uit vijf
delen: een algemeen deel, een klacht- en ziektegericht deel, een deel over
spoedeisende problemen, een vierde deel met veelvoorkomende ziekten op de
kinderleeftijd en tot slot een deel over interdisciplinaire
samenwerking.Kindergeneeskunde is opgebouwd uit vijf delen: een algemeen
deel, een klacht- en ziektegericht deel, een deel over spoedeisende problemen,
een vierde deel met veelvoorkomende ziekten op de kinderleeftijd en tot slot een
deel over interdisciplinaire samenwerking.Kindergeneeskunde verschijnt in de
reeks Praktische huisartsgeneeskunde, In deze reeks verschijnen uitgaven met
praktische en klachtgerichte informatie over de verschillende deelgebieden in de
huisartsgeneeskunde.
Artikelen over het management van veranderingen binnen bedrijven en
organisaties.
Een gezond parodontium is het fundament voor succesvolle restauratieve
tandheelkunde. Zo ontstond bij de auteur, Jan van Hoeve - zelf tandarts - de
belangstelling voor parodontologie. Om het resultaat van zijn handelen op
langere termijn te kunnen beoordelen, heeft hij vanaf het begin van zijn praktijk in
1970 zo veel mogelijk patiënten klinisch, röntgenologisch en fotografisch
gedocumenteerd.De casuïstiek en de evaluaties die zodoende ontstonden zijn
door Van Hoeve beschreven in meer dan vijftig bijdragen, die in het tijdschrift
Tandartspraktijk zijn gepubliceerd. In dit boek is een ruime selectie van deze
bijdragen bijeengebracht.Deze uitgave is bedoeld voor tandartsen en
mondhygiënisten en bestaat uit vier onderdelen: Deel 1 -Algemene
onderwerpenDeel 2 -Artikelen over behandelingsplanning en behandelingDeel 3
-CasuïstiekDeel 4 -Bijdragen over regeneratie en de relatie tussen
parodontologie enRestauratieve tandheelkunde: Door zijn visie en bevindingen te
delen met andere tandartsen hoopt de auteur bij te dragen aan het optimaal
behandelen van patiënten en tevens het langetermijneffect van behandeling te
vergroten.
Het up-to-date houden van het logopedisch handelen op basis van
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wetenschappelijke evidentie is de afgelopen jaren min of meer gemeengoed
geworden binnen het beroep. Toch blijft ondersteuning daarbij gewenst: hoe en
waar vind je snel bruikbare literatuur, hoe beoordeel je die, hoe bereken en
interpreteer je klinisch relevante uitkomsten, hoe gebruik je systematische
reviews en richtlijnen? Evidence-based logopedie geeft antwoord op deze
vragen.In deze herziene editie is een hoofdstuk toegevoegd over de essentie en
beoordeling van kwalitatief onderzoek. Naast het boek is een website
beschikbaar waarop rekenhulpmiddelen en ondersteunende documenten, zoals
beoordelingsformulieren zijn te vinden. Verder is het boek geschikt gemaakt voor
gebruik in zowel bachelor- als masteropleidingen. Ten slotte is de informatie
geactualiseerd en aangepast aan recente internationale ontwikkelingen.
Daarmee is Evidence-based logopedie naast een praktische wegwijzer in het
vinden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur, ook een handig
naslagwerk bij het toepassen van deze vaardigheden.
Hilmar Johannes Backer was Professor of Organic Chemistry at the University of
Groningen from 1916 to 1952. His research was focused on organic synthesis,
creating new compounds and finding better synthetic routes for already existing
chemical substances. Despite two wars interrupting his career, he succeeded in
building an international reputation in his field. Aside from his scientific work,
Prof. Backer put much effort into supporting his students. It was his belief that
they should see more than lectures and scientific books, become acquainted with
the companies that would employ them in the future, visit scientific conferences
and meet fellow students from other Dutch universities and from abroad. He was
one of the first professors to organize excursions. He used his administrative
functions to advocate better non-academic facilities, such as sports
accommodations. Especially during the war years, Backer made himself very
useful to the students by organizing summer courses in the town of Ter Apel, by
acting as a liaison for students who were sent to Germany for forced labour and
as president of the Student Relief Fund. He was a modest, almost shy person.
But if he had set his mind on something, he would never budge.
Lees alles over het geheim van zes jaar reizen. 'Op reis met de Hope' is een verhaal
over dromen, liefde en de magie van wereldreizen zonder vast plan en met een beperkt
budget. Joshua is 24 als hij zijn carrièreplannen als jurist aan de kant schuift en besluit
zijn droom te volgen. Hij koopt een zeilboot, geeft die de naam Hope en vaart de wijde
wereld in. Op de Kaapverdische Eilanden ontmoet Joshua Kátia, die met hem meezeilt.
Onderweg verzinnen Joshua en Kátia allerlei nieuwe, inventieve manieren om geld te
verdienen en zo weer een stapje verder te kunnen komen. Joshua van Eijndhoven is
jurist en wereldreiziger. Tijdens zijn zesjarige reis om de wereld werkte hij als journalist,
kapitein, marketingspecialist en coach. 'Op reis met de Hope' is zijn debuut.
En toen opende ik mijn ogen en waren alleen Grace en ik er nog ¿ helemaal niets
behalve Grace en ik ¿ en drukte ze haar lippen op elkaar alsof ze mijn kus binnen in
zich wilde houden, terwijl ik dit moment vasthield dat zo kwetsbaar was als een vogel in
mijn handen. Al jaren doet Grace niets liever dan de wolven in het bos achter haar huis
observeren. Er is één wolf met goudkleurige ogen ¿ haar wolf ¿ die haar hart sneller
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doet kloppen. Maar elk jaar verdwijnt hij bij het aanbreken van de zomer, om pas bij de
eerste vorst weer tevoorschijn te komen. Die zomer ontmoet Grace Sam, een jongen
met goudkleurige ogen die haar direct de adem beneemt. Hij is haar wolf, ze weet het,
ze voelt het. Als de winter nadert moet Sam vechten omdat hij de wolf in hem voelt
groeien, maar de liefde van Grace niet wil verliezen¿
René van Kralingen werkt als docent in het hoger beroepsonderwijs. In dit boek
beschrijft hij op een boeiende manier zijn ervaringen in het onderwijs. Hij ervaart het
docentschap als een indringend beroep. Over zijn eigen onderwijsprestaties is hij niet
snel tevreden.Ondanks het zelfsturende vermogen van studenten voelt hij zich sterk
verntwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Studenten hebben volgens hem niet voor
niets collegegeld betaald en hebben daardoor recht op goed onderwijs.De ambitieuze
houding van de auteur komt echter niet alleen voort uit een
verantwoordelijkheidsgevoel voor studenten. Het gaat hem ook om de nodige
waardering van studenten, collega's en managers. Hij wil door zijn omgeving gewoon
goed worden gevonden. Zijn onderscheidingsdrang en didactische onteveredenheid
bieden stof voor een groot aantal cases in dit boek.Situaties die René van Kralingen
langdurig hebben beziggehouden, in positieve en negatieve zin van te leren, maar
tevens om collega's op idee te brengen. De cases uit de dagelijkse onderwijspraktijk
gaan onder meer over een eenzame inwerkperiode, mooie studentes. foute
werkvormen, onbeoordeelbare toetsen, rare portfoliogesprekken, weinig transparante
eindbeoordelingen en nog veel meer.Van Kralingen beschrijft een breed spectrum aan
ervaringen binnen en buiten de hogeschool. Dit boek geeft echter niet alleen ervaringen
weer. Op elke situatie wordt grondig teruggeblikt. De tips richten zich op de essentie
van het probleem en maken een betere aanpak mogelijk.
Vierluik van: 1) van bovenkamer naar onderbuik 2) antroposofische energie 3)
organismus naturalis 4) de 4 wereldbeelden
Praktische reflectie op het handelen van professionals, gericht op professionele
ontwikkeling en verrijking.
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