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Algemeen. Het zichzelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van emoties van
anderen en tot de communicatie met je medemens. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan
er meningsverschillen.
Empathie - Wikipedia
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De betekenis van de ziektesymptomen - WELKOM
Vereniging voor chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen. Het doel van Ups & Downs is
om zowel de patiÃ«nten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met een manie, een
manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Het is vooral het
lotgenootschap dat de werking van Ups & Downs zo uniek maakt.
Ups & Downs, de vereniging voor manisch-depressieve en
Voorlopig geen â€˜No showâ€™-nota: Dat doen wij (nog) niet omdat het bij ons relatief weinig voorkomt en
het in onze ogen mogelijk iets zegt over de kwaliteit van het contact, die wellicht te wensen overlaat, hetgeen
dan misschien maar beter tot onderwerp van gesprek kan worden gemaakt, om te onderzoeken wat daar
achter zit (en dus therapeutisch worden aangewend), dan dat het reden is iemand ...
Info & Contact | Polyzoom
Er is een explosie aan psychiatrische labeltjes in Nederlandâ€™, hoor je vaak: Asperger, ADD, ADHD,
depressie, enzovoort. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op dat die labels ten onrtechte op mensen
worden geplakt, dat die diagnosen een symptoom zijn van de psychiatrische â€˜bedrijfstakâ€™ die meer wil
verdienen, enzovoort.
De zin en onzin van een psychiatrische diagnose | Syl.via
Het is maar goed dat de mensen van ons land niet begrijpen hoe ons banken en geldsysteem werkt. Want ik
geloof dat als ze dat wel deden er voor morgenochtend een revolutie uit zou breken.
Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk
Download de richtlijn als pdf document (.pdf) of als word document (.doc).. Disclaimer voor de Engelse
versie: The editors of the GUIDELINE FOR THE USE OF CLOZAPINE take the greatest care to provide
up-to-date and accurate information. Nevertheless, mistakes and omissions cannot be entirely excluded.
Richtlijn voor het gebruik van Clozapine
Nieuws . 09-02-2019 > Update â€˜SlaaphygiÃ«ne checklist: 50 tips bij slaapproblemenâ€™. Onder
â€˜Downloadsâ€™ vindt u een update met toelichting van â€˜SlaaphygiÃ«ne checklist: 50 tips bij
slaapproblemenâ€™.Dit bestand is voor kinderen, volwassenen en ouderen. Het helpt u om systematisch de
slaaphygiÃ«ne in kaart te brengen en geeft daarmee concrete aanknopingspunten voor een interventie.
Verwijzers - Apollo Praktijk
Hoi Matthijs, Mooie reactie. Die moet ik eerst eens een paar keer doorlezen om het helemaal in me op te
nemen. Ik ben met je eens dat veel ook met je (aangeleerde) persoonlijkheid heeft te maken.
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Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) is een verzameling verschijnselen die zich manifesteert als
ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden ().Het syndroom is vernoemd naar de Franse
neuroloog Georges Gilles de la Tourette (1857-1904). Het syndroom is een genetische, erfelijke en
neurologische aanlegstoornis die gekenmerkt wordt door motorische en vocale tics.
Syndroom van Gilles de la Tourette - Wikipedia
Ik zit in een onmogelijke situatie; ik heb mijn hele leven geleden onder mijn narcistische ouders maar nooit
beseft wat het probleem was. Na een zware depressie op mijn 43ste en de bijhorende therapie kwam
eindelijk de waarheid naar boven, dat ik onder de relatie leed en dat zou blijven doen tot ik alle contact
verbrak.
Kind van narcistische ouders - narcisme
ik vind het zo raar. ik heb autisme, maar ik kan me helemaal niet relateren aan wat erover beschreven wordt.
ik ben een fysieke en vooral ook een emotioneel empaat. ik ben niet van de analystische, logische,
perfectionistische kant. ik heb me altijd al anders gevoeld, ook van mensen met autisme.
Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief
Belangrijkste wijzigingen. Er is een onderverdeling gemaakt in ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek. Er wordt
meer aandacht geschonken aan de psychosociale interventies die de huisarts kan adviseren, aangepast aan
de individuele behoefte van de patiÃ«nt en mantelzorger.
NHG-Standaard Dementie
Een ander punt van de platte-aarde-theorie: omdat de bergen van Antarctica rondom de aardschijf omhoog
rijzen, bestaat de Zuidpool niet. Alle expedities daarheen zijn net als alle ruimtevluchten gewoon in scÃ¨ne
gezet.
Top secret: de aarde is plat | KIJK
Niets meer aan te doen. Als het Bindend Studieadvies op het eind van het studiejaar niet gehaald is, dan is
het tijd voor bezinning. De student moet zichzelf indringend afvragen waar dat nou door komt.
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