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De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend,
maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit
hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met
Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Glaucoma, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 45-6, E-Book Stefano Pizzirani 2016-01-07 Dr. Stefano Pizzirani has assembled an expert panel of authors on the topic of small animal Glaucoma. Articles include: Functional anatomy of the outflow facilities,Epidemiology of idiopathic canine
glaucoma,Pathophysiology and classification of idiopathic canine glaucoma,Genetics of idiopathic canine glaucoma,Clinical signs,Medical treatment of idiopathic canine glaucoma,Ocular pathology in canine glaucoma,Feline Glaucoma, and more!
Veterinary Cytology Leslie C. Sharkey 2020-08-04 This book offers a state-of-the-art, evidence-based reference to all aspects of veterinary cytology. Truly multidisciplinary in its approach, chapters are written by experts in fields ranging from clinical pathology to internal medicine, surgery, ophthalmology, and dermatology, drawing the
various specialties together to create a comprehensive picture of cytology's role in diagnosis and treatment of animal disease. Firmly grounded in the primary literature, the book focuses on companion animals, with special chapters for species with fewer publications. Chapters are logically organized by body system, with additional
chapters on tumors of particular import and diagnostic decision making. The first two sections of Veterinary Cytology focus on cytology techniques, quality control, and special laboratory techniques. Subsequent sections are organ/tissue-based and reflect what is known about the canine, feline, and equine species. This is followed by
chapters on non-traditional species, including exotic companion mammals, rabbits, cattle, camelids, non-human primates, reptiles and birds, amphibians, fish, invertebrates, and sheep and goats. The last section highlights some unique features of the applications of cytology in industry settings. Provides a gold-standard reference to datadriven information about cytologic analysis in companion animal species Brings together authors from a wide range of specialties to present a thorough survey of cytology's use in veterinary medicine Offers broader species coverage and greater depth than any cytology reference currently available Veterinary Cytology is an essential
resource for clinical and anatomic pathologists and any specialist in areas using cytology, including veterinary oncologists, criticalists, surgeons, ophthalmologists, dermatologists, and internists.
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van
GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst
gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat
vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want
als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology David J Maggs 2012-12-01 Practical, clinically focused coverage provides a one-stop diagnostic guide to ophthalmic disease in small and large animals including birds and exotic pets.Logical organization by anatomic region makes topics easy to locate.Nearly 1,000 color images
present illustrated, step-by-step procedures that guide you through the recognition, diagnosis, and treatment of ocular conditions you are most likely to encounter.A team of three internationally respected veterinary ophthalmologists co-edit this reference to provide comprehensive, clinical expertise.Useful tables and charts summarize
important facts and show treatment instructions at a glance."Clinical Tips" boxes offer helpful practice advice. NEW pharmaceutical therapies and procedural techniques provide the most current diagnostic and treatment methods.Extensive updates including the latest information on pharmacology, eyelid surgery, tear film deficiencies,
and retinal disease help you provide the most current, effective care.NEW sections on ophthalmic diseases of chinchillas and guinea pigs provide expert guidance in the care of these increasingly popular exotic pets.NEW!" "Detailed table of contents describes the specifics of coverage in each chapter.NEW! Pageburst companion website
makes the entire contents of the book fully searchable. "Sold separately. "
Anamnese en lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren Faculteit Diergeneeskunde 2003 Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn de belangrijkste pijlers voor klinisch handelen. Dit boek biedt een gedetailleerde beschrijving van de methoden die de universiteiten van Utrecht en Gent gebruiken. In de tweede druk is een hoofdstuk over
reptielen toegevoegd. De beschrijvingen zijn rijk geïllustreerd. De bijgevoegde cd-rom bevat bewegende beelden van uiteenlopende handelingen en PDF-bestanden met formulieren voor het vastleggen van de onderzoeksbevindingen. Sinds de introductie in 1990 heeft het boek zijn sporen ruimschoots verdiend: vertalingen in het Duits,
Engels, Spaans, Japans en Grieks zijn verschenen.
Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology David Maggs 2017-10-27 Learn to recognize, diagnose, and manage a wide range of common ocular conditions with Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 6th Edition. This thoroughly updated text provides the latest, most practical information on structure and function
of the eye, the ophthalmic examination and diagnostic techniques, medical and surgical management of ocular disease, and management of ocular emergencies. Enhanced and logically organized coverage includes dogs, cats, horses, livestock, birds, and exotic pets. In addition, over 1,000 color photos and illustrations accurately depict
ocular conditions encountered in practice and demonstrate diagnostic and surgical techniques. Edited by three of the most revered authorities in the field of veterinary ophthalmology, this reference is an essential aid to successful veterinary practice and education. Clinical Tips boxes such as "The Controversy Remains", "Did You
Know?", "Look Again", and "Note" offer helpful practice advice and facts. UPDATED Additional species added to the exotics chapter include birds, small mammals, and others. A team of internationally respected veterinary ophthalmologists provide comprehensive, clinical expertise in all areas needed to evaluate, diagnose, manage, and
monitor a patient with ophthalmic disease. Practical, clinically focused coverage provides a one-stop diagnostic guide to ophthalmic disease in small and large animals including dogs, cats, horses, livestock (cows, sheep, goats), birds, and exotic pets. Chapters on equine, livestock, and exotic pet ophthalmology written by specialists in
these fields for the most clinically relevant coverage. NEW! Chapter on ophthalmic surgical techniques describes instrument and suture choice, patient positioning, surgical preparation, and general techniques. NEW! Additional drawings depict ophthalmic surgeries. NEW! In-depth equine and livestock ophthalmology content NEW!
Suggested reading lists included at the end of each chapter.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin
af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een
naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology - E-Book David Maggs 2013-08-07 Recognize, diagnose, and manage a wide range of common ocular conditions with Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 5th Edition. Covering small and large animals including birds and exotic species, this reference provides the
latest, most practical information on structure and function of the eye, ocular development, pathology, examination and diagnosis, surgical procedures, ophthalmic pharmacology and therapeutics, and management of ocular emergencies. Nearly 1,000 color photos and illustrations accurately depict ocular conditions and demonstrate
surgical techniques. Edited by noted veterinary ophthalmologists David J. Maggs, Paul E. Miller, and Ron Ofri, this reference is an essential aid to clinical decision-making, from differential diagnosis to medical and surgical management. Practical, clinically focused coverage provides a one-stop diagnostic guide to ophthalmic disease in
small and large animals including birds and exotic pets. Logical organization by anatomic region makes topics easy to locate. Nearly 1,000 color images present illustrated, step-by-step procedures that guide you through the recognition, diagnosis, and treatment of ocular conditions you are most likely to encounter. A team of three
internationally respected veterinary ophthalmologists co-edit this reference to provide comprehensive, clinical expertise. Useful tables and charts summarize important facts and show treatment instructions at a glance. Clinical Tips boxes offer helpful practice advice. NEW pharmaceutical therapies and procedural techniques provide the
most current diagnostic and treatment methods. Extensive updates including the latest information on pharmacology, eyelid surgery, tear film deficiencies, and retinal disease help you provide the most current, effective care. NEW sections on ophthalmic diseases of chinchillas and guinea pigs provide expert guidance in the care of these
increasingly popular exotic pets. NEW! Detailed table of contents describes the specifics of coverage in each chapter. NEW! Pageburst companion website makes the entire contents of the book fully searchable. Sold separately.
Band-it! Colleen Dorsey 2014-08-01 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers! Boordevol patronen en instructies voor supergave rubberband sieraden! Ben jij er klaar voor om de coolste en leukste sieraden en accessoires zelf te maken? Met de veelkleurige rubberen bandjes van Band-it kun je alle kanten op. Maak je outfit
compleet met een hippieriem, versier een haarspeld of tas met schattige bloemetjes of hang je armen vol met de mooiste combinaties van verschillende armbanden. Met de stap-voor-stapinstructies in het boek heb je alle technieken zo onder de knie en je krijgt uitleg over de verschillende looms waarmee je je creaties kunt maken.
Inclusief patronen en instructies voor supergave accessoires! In dit boek vind je: - Stap-voor-stapinstructies met handige tips - Uitleg over het gebruik van de verschillende looms: Band-it loom, Rainbow loom®, Cra-Z-loom of FunLoom - Supergave accessoires: van oorbellen, armbandjes en ringen, tot versieringen voor op je tas - Veel
(kleur)variaties voor elke stijl Het enige wat je nodig hebt is een loom, haaknaald, plastic clips, elastiekjes in jouw lievelingskleuren en dit boek om te zien hoe je de accessoires stap voor stap kunt maken. Waar wacht je nog op? Band-it! Www.banditsieraden.nl
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan
de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid
als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn
veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers.
Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
De kleine managen voor Dummies / druk 1 2012
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken
voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1
kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze
bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk.
Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort
dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt
én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect
uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw
Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar

haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich
deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Hoe verandert internet je manier van denken? John Brockman 2012 Korte essays van vooraanstaande denkers.
Mentaliseren in de Kindertherapie J.E. Verheugt-Pleiter 2010
Emergency and Critical Care of Small Animals, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, E-Book Elisa Mazzaferro 2020-10-15 This issue of Veterinary Clinics: Small Animal Practice, guest edited by Dr. Elisa Mazzaferro, focuses on Emergency and Critical Care of Small Animals. This is one of six issues
each year. Articles in this issue include, but are not limited to: Cardiopulmonary Resuscitation in Small Animals; Transfusion Medicine in Small Animals; Extracorporeal Therapies in the ER and ICU; Respiratory Emergencies; Ocular Emergencies in the Small Animal Patient; Biosecurity Measures in Small Animal Practice; Albumin
Therapy in Critical Illness; Canine Parvoviral Enteritis; Therapeutic Strategies in IMHA; Use of Antithrombotics in Critical Illness; Use of Intravenous Immunoglobulin in Clinical Practice; Use of Intravenous Immunoglobulin in Clinical Practice; Resuscitative Strategies for the Small Animal Trauma Patient; Use of Thromboelastography in
Clinical Practice; Nutritional Support of the Critical Patient; Update on Anticonvulsant Therapy for the Small Animal Patient; Total Intravenous Anesthesia for the Small Animal Critical Patient; and Cageside Ultrasound in the ER and ICU.
Pediatrics, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, Autumn Davidson 2014-03-09 This issue focuses on pediatric disorders in dogs anf cats. Topics will include: clinical pathology of dogs and cats, pediatric neutering, pediatric immunization, nutrition, seizure disorders, canine pediatric dentistry, pediatric
feline upper respiratory disease, neonatal fading syndrome, holistic pediatric medicine, management of the cleft palate, and urinary ectopia.
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1 Jack Volhard 2010
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Diensten-Marketing Christopher H. Lovelock 2011 Studieboek op hbo/wo-niveau.
Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 1500-1950 Jan Bieleman 1992
Natalie s nieuwe begin Denise Hunter 2012-11-27 Natalie is pas gescheiden, omdat haar man haar heeft bedrogen. De scheiding heeft haar veel verdriet gedaan, maar ze heeft haar leven als alleenstaande moeder van twee zoontjes en directeur van een pro-lifecentrum weer op de rails. Via haar werk komt ze in contact met Linn, een
negentien jarig meisje dat zwanger is, maar abortus overweegt. Natalie en Linn kunnen het goed met elkaar vinden en Natalie voelt zich verantwoordelijk voor haar. Daarom nodigt ze Linn uit bij haar thuis. De band tussen Natalie en Linn wordt steeds hechter en na verloop van tijd vraagt Linn Natalie of zij haar kind na de geboorte wil
adopteren. Natalie aarzelt, maar stemt uiteindelijk toe. Pas later komt ze erachter wie Linn eigenlijk is en dan zit Natalie in een onvoorstelbaar lastig parket. Maar is er dan nog een weg terug?
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat
van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis
kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Diagnostic Imaging: Point-of-care Ultrasound, An Issue of Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, E-Book Gregory R. Lisciandro 2021-10-09 This issue of Veterinary Clinics: Small Animal Practice, guest edited by Drs. Gregory R. Lisciandro and Jennifer M. Gambino, will cover Diagnostic Imaging: Point-of-care
Ultrasound. This is one of six issues each year. Articles in this issue include, but are not limited to: Lung Ultrasound Fundamentals, "Wet versus Dry" Lung, Signs of Consolidation; Lung Ultrasound for Pulmonary Contusions; Lung Ultrasound for Pneumothorax; Ultrasound of the Diaphragm; Focused Cardiac Ultrasound in the Cat;
Focused Cardiac Ultrasound in the Dog; TFAST Accurate Diagnosis of Pleural and Pericardial Effusion, Caudal Vena Cava; AFAST Target-organ Approach and Fluid Scoring System; Ultrasound of the Emergency Renal Patient; Hallmark Sonographic Signs of Ileus, Pneumoperitoneum and Right Upper Quadrant Disease;
Thromboembolic Disease; Musculoskeletal; Ocular Abnormalities and Optic Nerve Sheath Diameter; and Global FAST for Patient Monitoring and Staging Provides in-depth, clinical reviews on the latest updates in Diagnostic Imaging: Point-of-care Ultrasound, providing actionable insights for clinical practice. Presents the latest
information on this timely, focused topic under the leadership of experienced editors in the field; Authors synthesize and distill the latest research and practice guidelines to create these timely topic-based reviews.
Plumb's Veterinary Drug Handbook Donald C. Plumb 2018-02-21 Plumb’s Veterinary Drug Handbook, Ninth Edition updates the most complete, detailed, and trusted source of drug information relevant to veterinary medicine. Provides a fully updated edition of the classic veterinary drug handbook, with carefully curated dosages per
indication for clear guidance on selecting a dose Features 16 new drugs Offers an authoritative, complete reference for detailed information about animal medication Designed to be used every day in the fast-paced veterinary setting Includes dosages for a wide range of species, including dogs, cats, exotic animals, and farm animals
Doody's Rating Service Daniel J. Doody 1996
Brutus Kathryn Tempest 2019-03-12 'Brutus' van Kathryn Tempest vertelt het levensverhaal van de Romeinse senator, een van de mannen die in 44 v.Chr. Julius Caesar vermoordde. Dankzij Shakespeare is die daad wereldberoemd. Historica Kathryn Tempest schetst in de biografie ‘Brutus’ een portret van een bijzondere Romeinse
senator. Hij was filosoof, staatsman, vredestichters en legeraanvoerder. Maar bovenal is Marcus Junius Brutus bekend als ’s werelds beroemdste moordenaar. Brutus was controversieel en ondoorgrondelijk, ook voor zijn tijdgenoten. Zijn rol in de moord op Julius Caesar, de minnaar van zijn moeder, was opmerkelijk. Tempest stelt in
deze biografie een interessante vraag: Was Brutus fout om zijn vriend en beschermheer te vermoorden, of had hij gelijk zijn vaderlandsliefde en idealen boven zijn persoonlijke voorkeuren te stellen? Kathryn Tempest dook in het bronnenmateriaal uit Brutus’ tijd en brengt met haar briljante biografie ‘Brutus’ de imposante man tot leven.
Datanetwerken en telecommunicatie R. R. Panko 2005
Het drielichamenprobleem Cixin Liu 2020-10-23 Het is 1967. Ye Wenjie moet toezien hoe de Rode Garde haar vader doodslaat tijdens de Chinese Culturele Revolutie. Deze moord zal niet alleen haar leven tekenen, maar ook de toekomst van de hele mensheid. Veertig jaar later wordt de nanotechnoloog Wang Miao gevraagd om een
geheimzinnige reeks van zelfmoorden onder wetenschappers te onderzoeken. Wangs onderzoek leidt hem naar een mysterieuze onlinegame en een virtuele wereld die wordt beheerst door de onvoorspelbare interactie tussen haar drie zonnen. Maar is die wereld alleen maar virtueel of bestaat zij misschien echt? Dit is het
drielichamenprobleem, en het is de sleutel tot alles: tot de dood van de wetenschappers, tot een samenzwering die lichtjaren omvat en tot de uitroeiing die de mensheid onder ogen moet zien. Het drielichamenprobleem is het eerste, adembenemende deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over het voortbestaan van de aarde,
waarvan wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren werden verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor
Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de makers van de hitserie Game of Thrones. Over Het drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens nogal beperkt leken.' BARACK OBAMA 'Een baanbrekend boek. Een unieke combinatie van wetenschappelijke
en filosofische speculatie, politiek en geschiedenis, complottheorie en kosmologie, waarin koningen en keizers uit de westerse en de Chinese geschiedenis zich verplaatsen naar een droomachtige gamewereld, terwijl politieagenten en natuurkundigen zich bezighouden met wereldwijde samenzweringen, moorden en buitenaardse
invasies in de echte wereld.' GEORGE R.R. MARTIN
Seks, puberteit en al dat gedoe Jacqui Bailey 2009-04 Voorzien van vele grappige kleurentekeningen komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met puberteit en seks. Vanaf ca. 12 jaar.
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat
Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Common Clinical Presentations in Dogs and Cats Ryane E. Englar 2019-07-05 Common Clinical Presentations in Dogs and Cats is a reliable resource and quick reference to essential information for diagnosing canine and feline patients, based on presenting complaints. The text takes a problem-oriented approach to recognizing
common clinical conditions, and introduces diagnostic and treatment plans for companion animal practice. Equally useful for veterinary students and practicing clinicians, the book presents 78 chapters grouped by body system, for ease of access. Each chapter focuses on identifying the chief complaint, pinpointing possible diagnoses,
and determining the clinical approach to patient care. The book is richly illustrated throughout with clinical photographs and line drawings that demonstrate the concepts presented. Common Clinical Presentations in Dogs and Cats is an essential resource that: • Gives clinicians fast access to essential details for approaching common
case presentations in dogs and cats and forming a correct diagnosis • Presents information by clinical signs, organized by body system • Takes a standardized chapter format for ease of use • Includes color photographs and line drawings to illustrate the conditions discussed Written for small animal general practitioners and veterinary
students, Common Clinical Presentations in Dogs and Cats is a patient-side reference that can help practitioners gain the knowledge and confidence to correctly diagnose a wide range of clinical presentations.
Deltion tes Hellenikes Kteniatrikes Hetaireias Hellenike Kteniatrike Hetaireia 2005
Equine Ophthalmology Brian C. Gilger 2022-08-16 Equine Ophthalmology A comprehensive reference covering all aspects of equine ophthalmology, perfectly suited to general practitioners and equine specialists alike The newly revised Fourth Edition of Equine Ophthalmology delivers a complete and authoritative guide to all aspects of
equine ophthalmology. The book offers updated procedures, protocols, and therapeutics, with even more images. It features a reader-friendly tabular format focusing on frontline treatment and is aimed at all equine practitioners, from first opinion general practitioners to equine ophthalmologists. Readers will also find: A thorough
introduction to ophthalmic examination and field techniques, as well as advanced ophthalmic imaging Practical discussions with the latest treatments for diseases and surgeries of the globe, orbit, adnexa, nasolacrimal system, cornea, lens, uvea, uveitis, and recurrent uveitis In-depth examinations of glaucoma, vision, neuroophthalmology, systemic disease, and national and international regulations on ophthalmic disease and medications Comprehensive review of inherited ocular disorders Equine Ophthalmology, Fourth Edition, is an essential reference for any practitioner treating ocular conditions in equine patients.
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