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Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een
beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een ongeluk is al
snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven
verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
The definitive guide to trauma surgery—now in full color! The seventh edition, Trauma
reaffirms its status as the leading comprehensive textbook in the field. With a new fullcolor design and a rich atlas of anatomic drawings and surgical approaches, Trauma,
7e takes you through the full range of injuries the trauma surgeon is likely to encounter.
The book also features timely coverage that explains how to care for war victims who
may require acute interventions such as amputation. Supported by numerous x-rays,
CT scans, plus informative tables throughout, this trusted reference begins with an
informative look at kinematics and the mechanisms of trauma injury. Subsequent
chapters provide useful background information on the epidemiology of trauma; injury
prevention; the basics of trauma systems, triage, and transport; and much more. The
next section meticulously reviews generalized approaches to the trauma patient, from
pre-hospital care and managing shock, to emergency department thoracotomy and the
management of infections. Trauma then delivers a clear organ-by-organ survey of
treatment protocols designed to help you respond to any critical care situation with
confidence, no matter what body system is involved. The remaining sections of the
book will help you successfully handle specific challenges in trauma—including alcohol
and drug abuse, and combat-related wounds—in addition to post-traumatic
complications such as multiple organ failure. FEATURES NEW! Trauma Atlas contains
precise, concept-clarifying anatomical illustrations and proven surgical techniques that
make common procedures more accessible than ever before High-yield section on
specific approaches to the trauma patient prepares you for the wide spectrum of cases
in trauma/critical surgery care, including: Disaster and mass casualty; Rural trauma;
Management of shock; Post-injury hemotherapy and hemostasis; Emergency
department thoracotomy; Diagnostic and interventional radiology; Surgeon-performed
ultrasound; Anesthesia and pain management; Infection; A-to-Z overview of the
management of specific traumatic injuries; Detailed discussion of the management of
complications
Levenslessen in de vorm van gesprekken tussen de auteur en zijn vroegere
leermeester, een hoogleraar sociologie, rond ouderdom, contact tussen generaties,
spiritualiteit en levenskunst.
In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De
politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda
Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de
bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het
uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door
het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds
het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’
boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad
gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke
manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair
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universum.

Trauma surgery has increasingly become a specialized field inspired by different
principles and philosophy. A good trauma surgeon is a surgeon who knows how
to perform abdominal vascular, thoracic, urologic, gynecologic, and orthopaedic
procedures and is able to repair multiple traumatic injuries in the best sequence
possible. In this first volume, practical, up-to-date guidance is provided on the
optimal critical care and ICU management of trauma patients. In addition,
individual chapters focus on specific injuries in orthopaedic trauma (and
especially spinal trauma) and neurotrauma, with the aim of providing a fresh view
of the surgical approach and practical suggestions for improving the skills of
treating surgeons. Educational issues and the organization of a trauma center
are also covered. The volume will be a handy pocket guide for trainee surgeons
and any surgeon, physician, or nurse who treats trauma patients. It will be
particularly relevant for emergency department physicians, critical care and ICU
doctors, orthopaedic surgeons, neurosurgeons, and professionals responsible for
trauma care and decision making, programs of trauma education, or organization
of a trauma center. Also available: Trauma Surgery Vol. 2: Thoracic and
Abdominal Trauma
Ruth Galloway is op weg naar de opening van een middeleeuwse grafkist, maar
vindt het lijk van de curator van het museum naast de kist. Als dan ook de
eigenaar van het museum dood neervalt, bijt inspecteur Harry Nelson zich vast...
Wanneer op een heuvel in Knoxville een uitgebrande auto wordt aangetroffen
met daarin de verkoolde resten van een vrouw, is de nieuwsgierigheid van
forensisch antropoloog dr. Bill Brockton gewekt. Op zijn eigen Bodyfarm
onderneemt hij een serie experimenten met lijken, die hij in brand steekt om te
zien welk effect het vuur heeft op vlees en botten. Intussen gebeurt het
ondenkbare: Garland Hamilton, de psychopaat die kortgeleden zijn nieuwe liefde
Jess op gruwelijke wijze vermoordde, ontsnapt op weg naar de rechtbank aan
zijn bewakers. Brockton moet voor zijn leven vrezen, want Hamilton gaat nu
achter hém aan. Wat volgt is een kat-en-muisspel met een zinderende finale
Trauma SurgeryVolume 1: Trauma Management, Trauma Critical Care,
Orthopaedic Trauma and Neuro-TraumaSpringer Science & Business Media
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe
snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of een einde aan de
gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de snelweg moet
wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al met hun dromen en zorgen naar de bron om
te bidden voor beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen
tussen de tradities uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
Is er leven na de dood? Wanneer Eddie op 83-jarige leeftijd komt te overlijden, wordt hij
wakker in de hemel. Hier ontmoet hij vijf mensen die van invloed zijn geweest op zijn aardse
leven. Samen bespreken ze Eddie’s leven: De waardevolle momenten uit zijn jeugd, zijn
militaire dienst en de laatste levensjaren komen voorbij. Pas nu hij in de hemel is, komt hij er
langzamerhand achter waarom hij op deze aardbol is verschenen. Wat was de zin van zijn
bestaan? Lees het in de inspirerende New York Times bestseller ‘Vijf ontmoetingen in de
hemel’ en ontdek de betekenis van het leven en de dood. Wereldwijd zijn er meer dan tien
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miljoen exemplaren verkocht en de verfilmde versie van het boek verscheen in 2004 op de
Amerikaanse tv met bijna 19 miljoen kijkers. Mitch Albom (1958) is de Amerikaanse schrijver
van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan
veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey
werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft Albom op
inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut
‘Vijf ontmoetingen in de hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd,
een prachtig voorbeeld van is. Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de
Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van
zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.
Cultuurgeschiedenis van het dagelijkse leven en het wonen in Groot-Brittannië (en de
Verenigde Staten) in de negentiende eeuw.
Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn
door naar de halve finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star, staan in alle
roddelbladen en hebben miljoenen YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun
droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen
eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de buidel
moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert,
proberen Logan McRae en zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de
kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van
roem lijkt hoger dan ooit...
This superbly illustrated book describes a comprehensive and modern approach to the imaging
of abdominal and pelvic emergencies of traumatic and non-traumatic origin. The aim is to
equip the reader with a full understanding of the roles of advanced cross-sectional imaging
modalities, including dual-energy computed tomography (DECT) and magnetic resonance
imaging (MRI). To this end, recent literature on the subject is reviewed, and current
controversies in acute abdominal and pelvic imaging are discussed. Potential imaging and
related pitfalls are highlighted and up-to-date information provided on differential diagnosis.
The first two chapters explain an evidence-based approach to the evaluation of patients and
present dose reduction strategies for multidetector CT imaging (MDCT). The remaining
chapters describe specific applications of MDCT, DECT, and MRI for the imaging of both
common and less common acute abdominal and pelvic conditions, including disorders in the
pediatric population and pregnant patients. The book will be of value to emergency and
abdominal radiologists, general radiologists, emergency department physicians and related
personnel, general and trauma surgeons, and trainees in all these specialties.
Kritische kanttekeningen bij de huidige medische wetenschap.
Dalam buku ini dibahas tujuan dan manfaat penyelenggaraan pelatihan serta konsep strategis
pelatihan dalam membangun organisasi atau perusahaan yang berdaya saing dalam konteks
organisasi pembelajar. Untuk itu sajian dalam buku ini meliputi berbagai teknik
pengembangan, penerapan, dan evaluasi diklat meliputi; TNA (Training Needs Assessment)
serta standarisasi dan sertifikasi pelatihan baik untuk le mbaga pemerintah maupun organisasi
non-pemerintah termasuk industri .
The trusted resource that asks the right questions so that you’ll will be equipped with the
answers Emergency Medicine: PreTest® is the the perfect way to ensure that you are
prepared for the Emergency Medicine shelf exam. Written by clerkship faculty and reviewed by
students who know what it takes to pass, Emergency Medicine: PreTest® is perfect for
clerkship exam review and the USMLE Step 2CK. You’ll find hundreds of high-yield questions,
along with targeted answers explaining both correct and incorrect choices. This new edition
has been heavily revised to reflect the latest information and practice, including a new chapter
on professionalism, communication and ethics. 500 USMLE-style Q&A cover core topics on
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the clerkship exam Complete explanations explain each answer option Answer discussions
highlight essential topics for high-yield review Tested and reviewed by students who know
what it takes to pass
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee dochters
gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een geesteszieke
die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport krijgt de opdracht de ontvoering tot
een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail
ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop
een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te
bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?
PreTest® is the closest you can get to seeing the test before you take it. Written by clerkship
faculty and reviewed by students who know what it takes to pass, this book is perfect for
clerkship exam review and the USMLE Step 2CK. Emergency Medicine: PreTest® asks the
right questions so you’ll know the right answers. Open it and start learning what’s on the test.
500 USMLE-style Q&A cover core topics on the clerkship exam Complete explanations explain
each answer option Answer discussions condense essential topics for high-yield review Tested
and reviewed by students who know what it takes to pass
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