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This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a
large multi-volume set. Includes: Products & services, Company profiles and Catalog
file.
'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification
(NIC)'. Deze vierde, herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de zesde
Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van
verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC
zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; - evidence-based; - vanuit de bestaande
praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek; duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; - in het veld getoetst; - gecombineerd met
de NANDA-diagnoses.
Stephen King, Dromenvanger Ooit deden vier jongens uit Derry iets moedigs. Het
veranderde hen op een manier die ze nauwelijks begrepen. Een kwarteeuw later zijn de
jongens mannen geworden die eens per jaar samen gaan jagen in de bossen van
Maine. Dit keer valt een verwarde man hun kamp binnen, brabbelend over lichten aan
de hemel. En voor ze het beseffen zijn de vrienden verwikkeld in een strijd met een
wezen dat niet van deze wereld is. Hun enige kans is gelegen in het verleden. En in de
dromenvanger... `Stephen King is een meester in de psychologie van het verlangen
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van angst.' Bram Dehouck, tweevoudig Gouden Strop-winnaar `Zijn fantasie is
eindeloos en hij heeft het vermogen de lezer op sleeptouw te nemen.'NRC NEXT
Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals (January - December)
The basic magazine in a basic industry.
Architectuurgeschiedenis in woord en beeld.

Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
English abstracts from Kholodil'naia tekhnika.
Vols. 1-17 include Proceedings of the 10th-24th (1914-28) annual meeting of the society.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
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