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slaapstoornissen medicijnen op maat - slaap is net als voedsel en lucht een levensbehoefte als we te weinig slapen gaat
er overdag van alles mis we kunnen ons niet meer concentreren het geheugen gaat achteruit en geleidelijk lopen de
prestaties terug, chronische pijn spasmofilie vereniging van en voor - u merkt dus dat spasmofiliepati nten een waaier
van klachten kunnen vertonen vaak worden pati nten dan ook niet geloofd en verwezen naar de dienst psychiatrie, 185 de
vijf oorzaken van een blaasontsteking mir methode - hoi mireille ik heb ook jaren geleden veel blaasontstekingen gehad
had het zovaak dat ik mijn urine niet meer langs hoef te brengen maar gelijk recept kon ophalen wat een ellende was dat
sinds ik goed uitplas en dat is niet altijd iets waar je aan denkt heb ik er geen last meer van, 219 als je je hoofd boven het
maaiveld uitsteekt mir - beste mireille het citaat van steve jobs komt mij vreemd voor vele medewerkers van steve jobs
getuigden dat als zij met een ander voorstel kwamen of een andere manier van werken dat hij hen nooit vroeg naar het
waarom of het ook maar in overweging nam maar het wel heel deskundig afkraakte, narcisme veranderen narcistische
persoonlijkheidsstoornis - ik vraag me een aantal dingen af ten eerste omdat ik heb gelezen dat narcisme ook een talent
kan zijn je gaat ergens voor ik denk dat veel zaken ook gerealiseerd zijn door narcisten waar de wereld wat aan heeft gehad
ook al gaat dat vaak ten koste van bv hun gezin als ze een succesvol bedrijf ofzo hebben opgezet, relatie redden door
herkennen 3 destructieve patronen - onlangs is bij ons een situatie ontstaan waarbij ik een berichtje op de telefoon van
mijn vriendin las ik ook aan jou lieverd vanuit mijn overlevingsstrategie heb ik nogal aanvallend gereageerd, adhd
volwassenen in het huwelijk - hoi mirjam en madelief ook ik heb een man met adhd wij zijn 34 jaar getrouwd ons huwelijk
is 2 jaar geleden bijna op de klippen gelopen daarvoor waren er ook problemen maar in 2011 bleek de situatie niet langer
houdbaar, heb ik een gezonde relatie of relatieproblemen newstart nl - met dit artikel kun je bepalen wat echt belangrijk
is en hoe jouw relatie er nu voorstaat heb jij een gezonde relatie of zijn er relatieproblemen, klachtenindex per steen
semoea helende edelstenen - klachtenindex met een veelvoorkomende edelstenen bij welke medische klachten helpen ze
gebaseerd op de jarenlange ervaring van edelsteentherapeuten van semoea, kies voor jezelf luisteren naar je gevoel
meer geluk - de race van sven kramer was een mooi voorbeeld van gevoel en ratio verstand gevoel wijst je de juiste weg
door de aanwijzing van kemkers ging het denken aan het werk en koos hij de verkeerde baan, adhd volwassenen
symptomen adhdmagazine nl - nu heb ik adhd en heb ik een vraag over dit punt moeite met het volgen van vaste
procedures volgt graag de eigen weg dit klopt wel maar ik weet ook dat ik gestrest raak wanneer een vaste procedure
ineens niet meer klopt, lijst van afleveringen van grey s anatomy wikipedia - dit is een lijst van afleveringen van seizoen
n tot en met vijftien van de televisieserie grey s anatomy, kind van narcistische ouders narcisme - shit donna je zit in een
heus narcistennest wat moet het moeilijk voor je zijn op dit moment met alle manipulators om je heen het algemeen advies
is meestal om met niks en niemand van de narcisten te maken te hebben en elk mogelijk contact te ontwijken omzeilen of
weg te werken waar het ook maar kan
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