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Mar 18 2022 ‘Een onmisbaar
boek voor alle (aanstaande)
vaders.’ Ouders van nu Bereid
je optimaal voor op de
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allereerste periode en gun
jezelf en vooral: je kind een
vliegende start Een betrokken
vader zijn, wat is dat en hoe
doe je dat? Er is zoveel
informatie voor (aanstaande)
moeders, maar dit boek is
speciaal voor jou als vader.
Want onderzoek toont keer op
keer het belang van de rol van
een betrokken partner aan.
Zeker in de eerste cruciale
periode: de eerste duizend
dagen, vanaf de bevruchting
tot de tweede verjaardag.
Trainer, auteur, verloskundige
n.p. en vader David Borman
geeft de handvatten zodat je je
vaderschap vorm kunt geven
zoals jij het voor je ziet. Dit
boek zit bomvol up-to-dateinformatie, wetenschappelijke
inzichten, tips, adviezen,
ervaringsverhalen en
gesprekskaarten. Van wat je
partner mag eten, tot de echo’s
waar je bij moet zijn, van wat
er allemaal in de vluchtkoffer
moet zitten, hoe je je relatie
leuk houdt in het hectische
eerste jaar en hoe je omgaat
met eventuele negatieve
gevoelens. Bereid je optimaal
op betrokken vaderschap voor
en ontdek hoe je voor en
tijdens de zwangerschap, de
bevalling en daarna van
onschatbare waarde kunt zijn.
‘David Borman is expert op het
gebied van vaderschap voor
vaders en professionals. Hij
combineert als geen ander zijn
eigen ervaringen als vader én
verloskundige met een heldere
blik op vaderschap. Om die rol
goed te vervullen heb je af en
toe wat hulp nodig en die biedt
David in dit boek.’ Robin de
Jong & Niels Meijerink,
voorzitter en secretaris van
VDRS-Stichting Betrokken

Vaderschap ‘Met Je eerste
1000 vaderdagen heeft Borman
wat mij betreft hét
standaardwerk geschreven
voor elke jonge vader (op
komst).’ Willem Bisseling,
auteur van Vader op komst:
wat je als moderne vader kunt
verwachten (en doen!) ‘Er is
geen unieke manier om een
goede vader te zijn, het kan op
vele verschillende manieren.
En het gaat met vallen en
opstaan, net zoals kinderen
leren lopen. In dit boek vind je
veel inspiratie en tips om jouw
vaderschap vorm te geven.’
Tessa Roseboom, hoogleraar
Vroege Ontwikkeling en
Gezondheid, Universiteit van
Amsterdam Met een voorwoord
van Tessa Roseboom,
hoogleraar vroege ontwikkeling
en gezondheid en auteur van
De eerste 1000 dagen David
Borman ontwikkelde als
verloskundige én vader
Aanpakken voor aanstaande
vaders: een vadercursus vol
informatie en praktische tips,
zonder dat het zweverig of
flauw wordt. In 2013 verscheen
bij Spectrum de gelijknamige
bestseller, die los van de
cursus of ernaast gebruikt kan
worden. Vandaag de dag geeft
David naast vadercursussen
onder meer ook scholing aan
verloskunde-professionals over
aanstaande vaders.
Jij bent je brein Apr 19 2022
Hoe werkt je geheugen? Kun je
je brein trainen zodat je hogere
cijfers haalt? Verraden je
hersenen of je verliefd bent of
niet? En waarom gedraagt je
grote broer of zus zich de
laatste tijd zo vreemd? De
ontwikkeling van de hersenen,
opmerkelijke hersenziekten en
de oorsprong van ons gedrag:
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al deze thema s komen
uitgebreid aan bod in dit boek.
Vol vaart en humor behandelen
Dick Swaab en Jan Paul
Schutten ook lastige
onderwerpen als de vrije wil en
het religieuze brein. Zo maken
zij van Jij bent je brein een
prachtige mix van alles wat je
móét weten en alles wat je wílt
weten over je hersenen. Dick
Swaab is een internationaal
befaamd hersenonderzoeker
die een team leidt aan het
Nederlands Instituut voor
Neurowetenschappen. Het
eerder verschenen Wij zijn ons
brein is in tien talen vertaald
en het best verkochte
breinboek in Nederland ooit.
Jan Paul Schutten behoort al
jaren tot de beste schrijvers
van informatieve kinderboeken.
In 2008 won hij de Gouden
Griffel voor Kinderen van
Amsterdam. Hij weet zelfs de
ingewikkeldste materie voor
jong en oud toegankelijk te
maken en geldt dan ook als een
van de meest gelezen nonfictieauteurs voor kinderen én
hun ouders.
Wij zijn ons brein Aug 23 2022
Het verhaal van je leven is het
verhaal van je brein. Dat begint
in de baarmoeder, waar de
hersenen gevormd worden op
een manier die bepalend is
voor de rest van je leven. Dick
Swaab volgt in Wij zijn ons
brein de mens vanaf de
conceptie tot en met de dood.
Wat zijn de bedreigingen voor
het kind in de baarmoeder?
Hoe zit het met de hersenen
van pubers, wat gebeurt er als
je verliefd bent, hoe zijn homoen heteroseksualiteit te
verklaren en wat gebeurt er
wanneer alzheimer toeslaat?
De zin en onzin van therapieën,
Read Free zagrebpotres.com on
November 26, 2022 Read Pdf Free

antidepressiva en alternatieve
geneeswijzen, agressie, moreel
gedrag en geloof, meditatie,
hersenbeschadiging,
psychische problemen en bijnadood-ervaringen: alles wordt
beschreven in Wij zijn ons
brein. Na lezing van dit boek
zul je beter begrijpen waarom
je bent wie je bent. '
Stromae: Formidable Jun 28
2020 In Formidable betreed je
de wereld van de unieke en
bijzondere Stromae. Waar komt
hij vandaan? Waar houdt hij
van? Wat zijn de passies en drijfveren van deze uiterst
originele performer? En
waarom weet hij miljoenen
mensen te raken en te
betoveren? Hoewel Stromae
(spreek uit: Stromái) al wat langer meedraait – ‘Alors on
danse’ was in 2009 al drie keer
platina – is iedereen het erover
eens: 2013 was hét
doorbraakjaar met hits als
‘Papaoutai’, ‘Formidable’, ‘Tous
les mêmes’, en ‘Ta fête’, dat
door de Belgische Rode Duivels
is uitgekozen tot lijflied. In
Nederland brak hij echt door in
juni 2013, toen de tot dan toe
vrij onbekende Belg zijn single
‘Formidable’ uitbracht. Op
hartverwarmende muziek
bezong een lange, magere
jongeman zijn verdriet over een
verbroken relatie. Sindsdien is
Stromae niet meer weg te denken uit onze muziekscene.
Liefhebbers van chansons,
middelbare scholieren,
hiphopfans, voetbalfans, of fans
van elektronische beats:
Stromae weet iedereen te
bereiken én te raken! Hij is een
waar fenomeen.
Laat je hersenen niet zitten Jun
09 2021 *** Dit e-book is
geschikt voor e-readers en

tablets *** Lichaamsbeweging
houdt niet alleen ons lijf maar
ook ons brein in conditie. Dat
blijkt steeds duidelijker uit
wetenschappelijk onderzoek.
Beweging baat het brein, en
daarmee de gezondheid, van de
wieg tot het graf. Als kinderen
sporten worden ze slimmer, en
wie meer beweegt verkleint de
risico s op het ontwikkelen van
dementie. Toch worden we
wereldwijd steeds minder
actief, steeds luier. Dit boek is
een bevlogen pleidooi om weer
`gewoon te gaan bewegen, om
een half uurtje per dag uit die
luie stoel te komen. Het
beoefenen van topsport is echt
niet nodig. Laat je hersenen
niet zitten beschrijft de
beloning die je krijgt als je
beweegt, maar ook de nadelige
gevolgen voor je lichamelijke
en geestelijke gezondheid als je
ervoor blijft weglopen. We
wisten al dat overgewicht en
obesitas tot de grootste
bedreigingen van de
gezondheid behoren vanwege
de risico s op hart- en
vaatziekten, suikerziekte en
hoge bloeddruk. Maar de
invloed op de hersenen is
minder bekend: als kinderen
bewegen stimuleert dat de
delen van de hersenen die
zorgen voor een optimale
verstandelijke ontwikkeling en
die bij het ouder worden het
eerst achteruitgaan. Met recht
kan worden geconcludeerd:
bewegen is niet alleen van
belang voor de slanke lijn,
maar zeker ook voor de
conditie van het brein!
Iets over de vereenvoudiging
der verloskunst, eene bijdrage
tot de Geneeskundige
Staatsregeling May 08 2021
Biografie van de
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baarmoeder Sep 19 2019
Baarmoeders kunnen baren.
Maar er is nog zoveel meer.
Wat weten we over dat
ingenieuze, peervormige
orgaan dat vaak als belangrijk
wordt gezien voor de identiteit
van vrouwen? Die speciale
spier die pas na twaalf
levensjaren van zich doet
spreken door de eerste
menstruatiecyclus op touw te
zetten. Die daar ongeveer
veertig jaar maandelijks,
onverdroten mee doorgaat, met
als enige pauze de periode van
een enkele zwangerschap. Om
vervolgens het hele circus met
de nodige tamtam weer af te
bouwen. Gynaecoloog Marlies
Bongers en schrijver Corien
van Zweden schrijven het
complete verhaal van dit
bewierookte, verafschuwde en
lang niet altijd begrepen
orgaan.
Ruysch, over de baarmoeder
of de ronde spier van de
lyfmoeder, onlangs ontdekt
van den vermaarden heer
Frederik Ruysch, beroemd
hoogleraar in de ontleed-en
kruidkunde tot Amsterdam
Feb 17 2022
Mama worden Aug 31 2020
Het boek dat élke zwangere
vrouw in huis moet hebben Het
eerste naslagwerk van eigen
bodem over zwanger worden,
zwangerschap, geboorte en
kraamtijd, samengesteld door
een team van specialisten
onder leiding van prof. dr.
Bernard Spitz (UZ Leuven) en
Sofie Vanherpe (Mama Baas,
de online community waar
mama's en experts elkaar
ontmoeten). DIT BOEK GEEFT
TEKST EN UITLEG BIJ DE
MEEST VOORKOMENDE
GROTE EN KLEINE VRAGEN:
Read Free zagrebpotres.com on
November 26, 2022 Read Pdf Free

» Hoe bereid je je voor op een
leven met kinderen? » Wat te
doen bij eventuele kwaaltjes,
SOS-momenten of
onzekerheden tijdens de
zwangerschap? » Hoe evolueer
je als mama en als partner
tijdens dit hele avontuur, zowel
fysiek als mentaal? » Hoe
bereid je je voor op de
bevalling? » Welke basics moet
je weten over de kraamtijd? De
informatie van experts en de
persoonlijke mamaverhalen in
het boek helpen je met meer
empowerment door deze
unieke en ongelooflijk mooie,
maar soms wat verwarrende en
vermoeiende periode. Als je
weet dat iets perfect normaal is
en erbij hoort, kun je alles in
perspectief plaatsen en win je
aan zelfvertrouwen.
Wij zijn ons brein / druk 37
Oct 25 2022
Ons creatieve brein Jul 10 2021
Het is niet bijzonder om uniek
te zijn, dat zijn we allemaal. In
Ons creatieve brein toont Dick
Swaab wat ons tot mensen
maakt: de interactie van de
hersenen met onze omgeving.
De omgeving draagt niet alleen
bij aan de unieke ontwikkeling
van ieder brein, maar ook aan
het ontstaan van hersenziekten
en aan de genezing hiervan.
Muziek en beeldende kunst zijn
niet alleen creatieve vormen
van communicatie, maar
blijken ook van therapeutische
waarde te kunnen zijn bij
hersenziekten. De manier
waarop onze hersenen zich
ontwikkelen, beïnvloedt onze
beroepskeuze en ons beroep
heeft ook een effect op de
structuur en functie van onze
hersenen. Vele
maatschappelijke
consequenties van het

hersenonderzoek, zoals voor
partnerkeuze, filosofie en
strafrecht, worden besproken.
In Wij zijn ons brein vertelde
Dick Swaab hoe de hersenen
die we bij onze geboorte
meekrijgen ons leven bepalen.
In Ons creatieve brein worden
vragen besproken als: Hoe
wordt ieder brein anders? Wat
is creativiteit en hoe kunnen
we het stimuleren? Hoe wordt
het werk van kunstenaars
beïnvloed door hun
hersenziekten? Waarom vinden
sommige mensen atonale
muziek mooi? Hoe kan de
omgeving als medicijn werken?
Hoe kun je de ziekte van
Alzheimer uitstellen? Hoe
komen we van het stigma af dat
een hersenziekte aankleeft?
Dick Swaab bewijst opnieuw
zijn ongeëvenaarde talent om
moeilijke materie op een
toegankelijke, spannende en
onderhoudende manier over
het voetlicht te brengen. Swaab
lezen is als kijken naar een
röntgenfoto van je geest. Een
onmisbaar boek.
Ontdekkingen en ontledingen
van sout-figuren van
verscheiden souten: van
levendige dierkens in de
mannelijke-saden de
baarmoeder ingestort; ende
van de voort-teelinge Jan 16
2022
Mijn baby Jul 30 2020 Het
boek dat elke kersverse ouder
in huis moet hebben! Alles over
die wonderlijke, maar ook
kwetsbare eerste
levensmaanden Een
toegankelijke en
wetenschappelijk onderbouwde
gids, met aandacht voor
persoonlijke ervaringen van
ouders Recent
wetenschappelijk onderzoek
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bevestigt hoe belangrijk het
eerste levensjaar is voor de
verdere ontwikkeling van je
kindje. Mijn baby is hét
complete naslagwerk over dat
eerste levensjaar,
samengesteld door prof. dr.
Christine Vanhole (UZ Leuven)
en Mama Baas, de online
community waar ouders en
experten elkaar ontmoeten.
Deze basisbijbel vat alles
samen wat je over die
bijzondere eerste maanden
moet weten. Hoe ontwikkelt je
baby zich? Welke kwaaltjes kun
je verwachten? En hoe kun je
de band met je kindje
versterken?
Alle de ontleed- genees- en
heelkundige werken van
Fredrik Ruysch, in zyn ed.
leven vermaard geneesheer
en hoog-leeraar in
d'ontleed- en kruydkunde
tot Amsterdam ... Dec 23
2019
Het werktuiglyke der
verlossing verklaard,
betoogd, en herleidt tot één
algemeen grondbeginsel Nov
14 2021
In verwachting; wat kun je
verwachten? Apr 07 2021 Hét
standaardwerk voor tijdens je
zwangerschap De
zwangerschap is een unieke
ervaring, maar ook een periode
van veel vragen. In
verwachting behandelt alle
mogelijke onderwerpen die bij
zwangerschap aan de orde
komen, zoals: erfelijkheid,
zwangerschapskwalen,
gezondheid van moeder en
kind, weeën en bevalling,
borstvoeding en verzorging. 'In
verwachting is een autoriteit
boordevol deskundige
informatie, dat antwoord geeft
op praktisch iedere vraag die je
Read Free zagrebpotres.com on
November 26, 2022 Read Pdf Free

als aanstaande ouder kunt
stellen. To the point en eerlijk;
een bron van betrouwbare
kennis, die bruikbaar is vanaf
de kinderwens tot en met de
kraamtijd.' Heidi Murkoff
schreef In verwachting omdat
ze tijdens haar eigen
zwangerschap onvoldoende
informatie kon vinden.
Wereldwijd vliegen de boeken
in vele vertalingen over de
toonbank. Murkoff richtte de
community whattoexpect.com
op, en werd in 2011 door Time
Magazine uitgeroepen tot een
van de 100 meest invloedrijke
mensen ter wereld.
Bijdrage tot de verloskunde,
Apr 26 2020
Verzameling van
ontleedkundige
afbeeldingen, met derzelver
uitleggingen, benevens een
kort begrip der vroedkunde,
dienende tot opheldering
eener Verhandeling over
derzelver bespiegelend en
bewerkend deel, als ook van
eenige gevallen en
waarneemingen, deze konst
betreffende Feb 23 2020
Hart voor je brein Nov 02 2020
Al jarenlang heerst er een
pandemie: ‘lichamelijke
inactiviteit’. Inactief leven
verhoogt het risico op
overgewicht, hart- en
vaatziekten en diabetes type 2.
Mensen die hiermee belast zijn,
blijken (extra) kwetsbaar voor
andere ziekten, zoals virale
infecties! Bewegen en een
gezond voedingspatroon
hebben grote invloed op het
hart, de hersenen en het
immuunsysteem. Bewegen en
bepaalde voedingsstoffen
prikkelen de binnenwand van
de bloedvaten waardoor nitric
oxide (NO) wordt

geproduceerd, wat zorgt voor
verwijding van de bloedvaten.
Een sterkere bloedsomloop
heeft een positief effect op het
hartvaatstelsel, de hersenen én
ons immuunsysteem! Hoe vaak
we moeten bewegen, en om
welke voedingstoffen het gaat
wordt toegankelijk en toch
uitdagend uitgelegd. Een boek
voor mensen die écht willen
investeren in een gezond leven.
Je bent jong en je krijgt wat Oct
21 2019 Wat doe je als je op je
achtentwintigste
baarmoederhalskanker blijkt te
hebben, terwijl je vol in het
leven staat en juist flink
carrière aan het maken bent?
Het overkwam Monique van
Loon. In Je bent jong en je
krijgt wat beschrijft zij soms
tussen neus en lippen door,
soms expliciet, hoe het is om
als jonge vrouw ziek te worden.
Hopeloos verliefd te worden,
terwijl sommige
vriendschappen onverwacht
niet tegen de situatie bestand
blijken te zijn. Hoe de ene
dokter je verdrietig en vol
vragen achterlaat, terwijl de
ander je steun en toeverlaat
wordt. Hoe je je sexy kunt
blijven voelen nadat je
baarmoeder verwijderd is. Van
Loon schrijft vol zelfspot en
humor over een leven met en
na baarmoederhalskanker.
'Monique gaat ongemakkelijke
waarheden niet uit de weg en
slaagt erin om de lastige balans
tussen tragiek en luchtigheid te
behouden.' Antoinnette
Scheulderman, journalist en
auteur van o.a. Dan neem je
toch een nieuwe? 'Dit boek zou
op ieders nachtkastje moeten
liggen. Voor als je zelf een
soortgelijk traject meemaakt,
maar ook juist voor als je een
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vriendin, zus of moeder hebt
die hier middenin zit.'
Josephine Kay, hoofdredacteur
Cosmopolitan 'Monique schrijft
zonder omwegen en is altijd
eerlijk.' Judith Zilversmit, chef
PS en PS van de Week Het
Parool 'De urgentie van het
onderwerp, gecombineerd met
Moniques eigen ervaringen en
haar fijne, losse schrijfstijl,
maakt dat ik erg naar dit boek
uitkijk.' Martine de Jong,
auteur van o.a. De aanloopman
Ontdekkingen en
ontledingen van soutfiguren van verscheyden
souten: van levendige
dierkens in de mannelyke
saden de baarmoeder
ingestort; ende van de voorttelinge Dec 15 2021
Inversio uteri Nov 21 2019
De ontsteking, verzwering
en verharding van den hals
der baarmoeder Jul 18 2019
De belevingsreis van
baarmoeder tot kist / druk 1
Sep 24 2022
Mama worden Dec 03 2020
Het eerste naslagwerk van
eigen bodem over zwanger
worden, zwangerschap,
geboorte en kraamtijd,
samengesteld door een team
van specialisten onder leiding
van prof. dr. Bernard Spitz (UZ
Leuven), Sofie Vanherpe en
Mama Baas, de online
community waar ouders en
experts elkaar ontmoeten. DIT
BOEK GEEFT TEKST EN
UITLEG BIJ DE MEEST
VOORKOMENDE GROTE EN
KLEINE VRAGEN: Hoe bereid
je je voor op een leven met
kinderen? Wat te doen bij
eventuele kwaaltjes, SOSmomenten of onzekerheden
tijdens de zwangerschap? Hoe
evolueer je als mama en als
Read Free zagrebpotres.com on
November 26, 2022 Read Pdf Free

partner tijdens dit hele
avontuur, zowel fysiek als
mentaal? Welke basics moet je
weten over de kraamtijd? De
informatie van experts en de
persoonlijke mamaverhalen in
het boek helpen je met meer
empowerment door deze
unieke en ongelooflijk mooie,
maar soms wat verwarrende en
vermoeiende periode. Als je
weet dat iets perfect normaal is
en erbij hoort, kun je alles in
perspectief plaatsen en win je
aan zelfvertrouwen.
Schreeuw uit de baarmoeder
Jun 21 2022
Verloskunde May 20 2022
Onderwijzen is een kunst, maar
wel een kunst die aan te leren
is. In Vakdidactiek economie
komt daarom de nodige
theoretische basis aan bod om
de leraar economie bij te staan
in de dagelijkse lespraktijk. Het
bevat concrete aanwijzingen
om de specifieke
leerdoelstellingen te behalen,
en geeft uitleg over de meest
verantwoorde didactische
aanbreng en verwerking. Dit
boek bespreekt tevens
aangepaste leermiddelen en
verschillende hanteerbare
evaluatievormen voor het vak
economie. Het is een
onmisbaar fundament voor
zowel de praktijkopleiding van
de aankomende leraar als voor
de verdere zelfvervolmaking
van de meer ervaren leraar.
Inhoud - Het werkterrein van
de leraar economie Didactische werkvormen - Het
gebruik van onderwijsmedia Jaarplanning, lesvoorbereiding
en permanente vorming Didactiek van het
boekhoudonderwijs - Evaluatie
in het economieonderwijs
Gezond zwanger worden.

Van kinderwens tot
kraambed Jul 22 2022 Alle
vrouwen en mannen met een
kinderwens hopen op een
gezonde baby. De basis
daarvoor wordt echter niet
alleen tijdens de zwangerschap
gelegd, maar juist ook in de tijd
daaraan voorafgaand. De zorg
voor een kind begint daarom
niet bij het eerste bezoek aan
de verloskundige, maar al vóór
de bevruchting en de
zwangerschap, en heet
preconceptiezorg. De kennis
hierover hee de laatste jaren
een grote vlucht genomen en
vormt het uitgangspunt voor
dit boek. Eric Steegers,
hoogleraar Verloskunde en
Prenatale Geneeskunde, en
Anjo Geluk geven je alle
informatie, tal van tips en
wetenswaardigheden om de
kans op een gezonde baby te
vergroten. Wat ook aan bod
komt is erfelijkheid, problemen
met de vruchtbaarheid en de
zwangerschap zelf. Moeder en
vader worden doe je op die
manier al een beetje voordat je
zwanger bent. Daarom: Gezond
zwanger worden.
De vrije wil bestaat niet Jan
24 2020 Wie zit er aan het
stuur in onze hersenpan? Wat
bepaalt dat we doen wat we
doen? Welke stukken brein
geven de doorslag als het gaat
om de keuzes van alledag of om
de grote beslissingen in ons
leven? En welke rol spelen
onze gedachten en ons
bewustzijn bij dit alles? De vrije
wil bestaat niet voert u in een
bizarre tocht langs
slaapwandelende moordenaars,
blinde zombies die toch zien,
out of body-ervaringen,
patiënten die hun eigen handen
niet meer vertrouwen en

wij-zijn-ons-brein-van-baarmoeder-tot-alzheimer-df-swaab

6/8

andere neurologische
fenomenen, om erachter te
komen wie toch dat mannetje
in ons hoofd is dat de
beslissingen voor ons neemt.
Onderweg proberen we te
begrijpen waarom Winston
Churchill besloot de Franse
vloot te laten zinken, Rosemary
Kennedy een hersenoperatie
onderging en Maurice Ravel de
Bolero schreef. Uitein¬delijk
belanden we bij het ik, die
constante maal¬stroom van
gedachten die denkt de
hersenen in ons hoofd onder
controle te hebben. En bij de
vrije wil, waarvan heel weinig _
en toch ook weer heel veel _
overblijft in het onthutsende
beeld dat wordt geschetst van
wie er echt de baas is in ons
brein. Victor Lamme (1959) is
hoogleraar cognitieve
neurowetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam.
Hij publi¬ceerde circa
negentig internationale
artikelen en hoofdstukken over
de werking van het brein,
visuele waarneming en vooral
het bewustzijn, onder meer in
gezaghebbende tijdschriften
als Nature en Science. Zijn
ideeën over bewustzijn worden
als baanbrekend gezien, en hij
ontving voor zijn werk de
meest prestigieuze subsidie
van de Europese Unie.
Hoe Mensen Keuzes Maken
Aug 19 2019 De kennis over
hoe menselijke keuzes gemaakt
worden is de laatste jaren flink
gegroeid. Vakgebieden als
sociale psychologie en
hersenwetenschap maken,
zeker in Nederland, een grote
bloei door. Het zeer
toegankelijk geschreven boek
Hoe mensen keuzen maken: de
psychologie van het beslissen
Read Free zagrebpotres.com on
November 26, 2022 Read Pdf Free

geeft in ruim 100 pagina’s een
uniek overzicht van de
nieuwste sociaalpsychologische inzichten op dit
gebied. In vier hoofdstukken
worden de ‘beperkingen’ van
het brein belicht: - Het
irrationele brein. Mensen
houden zich vaak niet aan de
regels voor logische en
rationele keuzes. Toch leidt dit
soms zelfs tot nog betere
beslissingen. - Het
automatische brein. Onze
keuzes worden bepaald door
allerlei onbewuste factoren, en
vaak weten we niet goed
waarom we een bepaalde keuze
hebben gemaakt. - Het willoze
brein. Zijn we werkelijk vrij om
te kiezen? Tegenwoordig
beweert een aantal
wetenschappers dat de vrije wil
niet bestaat. Hebben zij gelijk?
- Het sociale brein. Is de mens
in hart en nieren een sociaal
wezen dat werkelijk begaan is
met andermans lot? Of betreft
het slechts een dun laagje
beschaving? In het laatste
hoofdstuk wordt bekeken hoe
Nederland eruit zou zien als
beleidsmakers van deze
bevindingen gebruik zouden
maken bij het uitzetten van
beleid. Hoe kunnen mensen
worden verleid tot een
gezondere levensstijl? Tot
energiebesparend gedrag? Tot
een verstandige financiële
planning? En misschien kan het
zelfs wat doen aan de
chronische politieke
ontevredenheid bij de mensen.
Handleiding tot de
verloskunde Aug 11 2021
Verhandelingen van het
genootschap ter bevoordering
van genees- en heel-kunde
opgeregt tot Antwerpen, onder
de zin-spreuk Occîdit, qui non

servat Mar 26 2020
Mark Rutte is lesbisch May
28 2020 Denken we zelf of
laten we de media voor ons
denken? Is iets een goed
verhaal omdat veel mensen het
geloven, of geloven veel
mensen iets omdat het een
goed verhaal is? Adam en Eva?
Goed verhaal. Big bang? Goed
verhaal. Marxisme? Goed
verhaal. Kapitalisme? Goed
verhaal. Met zijn allen bepalen
wie een Idool is? Goed verhaal.
Raoul Heertje onderzoekt in
Circus Nederland hoe het komt
dat we ons in ons doen en laten
zo vaak door de media laten
leiden, terwijl wat die ons
voorschotelen zo vaak het
resultaat is van afspraken en
patronen waarachter niet veel
meer dan toeval en gewoonte
schuilgaan. Met een prettig
onbevooroordeelde houding en
een authentieke verbazing kijkt
Heertje rond in Circus
Nederland: hij ontregelt,
relativeert en laat zo zien hoe
het er in Nederland eigenlijk
aan toegaat. Je zou kunnen
zeggen: na lezing van dit boek
ben je nooit meer de argeloze
kijker van voorheen. Ook een
goed verhaal. Raoul Heertje is
mede-oprichter van
Comedytrain en Toomler en
introduceerde daarmee de
stand-up comedy in Nederland.
Vanaf 1995 was hij
teamcaptain bij het zeer
populaire en gewaardeerde tvprogramma Dit was het nieuws.
In 2009 had hij bij de VPRO het
programma Heerlijk eerlijk
Heertje en in 2010
presenteerde hij Wintergasten.
Hij schreef voor Sportweek,
NRC Handelsblad, Het Parool
en maakte interviews voor Vrij
Nederland.
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Mama's weten waarom Feb
05 2021 Eindelijk is het zover:
je bent mama! In jullie eerste
maanden wachten je veel
kleine en grote milestones: het
eerste badje, de eerste keer
samen op stap, het eerste
stapje, het eerste woordje,
enzovoort. Volop genieten van
die wonderlijke eerste keren
helpt om de soms moeilijke
momenten in het prille
moederschap aan te kunnen.
Want mama zijn is een
spannende reis, die vaak
gepaard gaat met heel wat
vragen en twijfels. Hoe bouw je
aan een warm en veilig nest?
Wat als de roze wolk helemaal
niet zo roze blijkt te zijn? En
hoe overleef je al die gebroken
nachten? In dit inspirerende
boek deelt Sonia Pypaert haar
eigen jarenlange ervaring en
de ervaringen van vele andere
mama's en experten. De
concrete tips, herkenbare
verhalen en praktische lijstjes
zorgen ervoor dat je de eerste
maanden als mama zo
zorgeloos mogelijk doorkomt,
zodat er des te meer tijd
overblijft om te genieten van je
kersverse gezin.
Geldersche Catechismus der
Verloskunde ten dienste der
vroedvrouwen op de dorpen
aangelsteldt door de ...
Gedeputeerde Staaten des
Quartiers van Nymegen;
opgesteldt tot een huislyk
gebruik, ter onderwys van
opgemelde vrouwen door
Johannes Maas Jun 16 2019
Hysterikos, de verstikking
van de baarmoeder Oct 13
2021 Buikpijn? Misschien is het
wel endometriose. Hysterikos
is een bron van herkenning en
steun voor vrouwen die altijd
maar horen: 'stel je niet aan!'
Read Free zagrebpotres.com on
November 26, 2022 Read Pdf Free

Hysterikos, de verstikking van
de baarmoeder van Heidi
Lobato is een aangrijpend en
persoonlijk verhaal over een
onbekende en ongeneeslijke
aandoening: endometriose.
Waarom horen en lezen we
zelden over deze aandoening
en kennen veel vrouwen deze
aandoening zelf niet eens?
Vroeger werden vrouwen die
hieraan leden weggezet als
hysterisch en aanstellerig,
maar de pijn van endometriose
is niet te vergelijken met
‘normale’ menstruatiepijn. Het
kan zelfs aanvoelen alsof je
letterlijk doodgaat. Zo dacht
ook Heidi dood te gaan daar op
de operatietafel bij die vijfde of
zesde, en ze dacht laatste,
operatie. Een aandoening die
haar dertig jaar lang in de
greep hield en die zij bijna niet
overleefde. Een kwart van de
vrouwen heeft tijdens de
menstruatie zoveel pijn dat ze

niet meer normaal
functioneert. Bij de helft ligt dit
aan endometriose, een
woekering van
baarmoederslijmvlies in de
buikholte. Maar waarom duurt
het vaak jaren voordat de
diagnose gesteld wordt en wat
wil deze ziekte ons vertellen?
Hysterikos gaat over de
maandelijkse cyclus, de
scheppende kracht vanuit de
baarmoeder en het vrouwelijk
bewust worden. Een bron van
herkenning en steun voor
vrouwen die altijd maar horen
'stel je niet aan'.
Nou, nog eentje dan Jan 04
2021 Schrijver en illustrator
Mariëtte Wijne dronk jarenlang
te veel. In oktober 2009 is ze
met frisse tegenzin gestopt. In
Nou, nog eentje dan beschrijft
de auteur in dagboekvorm haar
belevenissen als beginnend
geheelonthouder en blikt ze
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terug op een leven met alcohol.
Wanneer begon ze te drinken?
Op welk moment veranderde
een gezellig glaasje in een
drinkgelag? Waarom moest ze
stoppen? En: hoe is het haar
gelukt? De zoektocht naar haar
gecompliceerde relatie met
alcohol brengt Mariëtte Wijne
bij ex-drinkers en bij exdrinkers en bij mensen die
proberen te minderen of te
stoppen, bij diverse
deskundigen en instanties; van
de AA en het Trimbos-instituut
tot een privékliniek. Nou, nog
eentje dan, opgewekt van toon
en vrolijk geïllustreerd, is een
persoonlijk verhaal over een
probleem waar ruim een
miljoen Nederlanders mee
worstelen. Een bemoedigend
boek voor iedereen die wil
stoppen met (te veel) drinken.
Eenige aanmerkingen en
waarnemingen als bijdragen tot
de verloskunde, Mar 06 2021
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