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Coach Hans Gierkink over Bindingsangst in Boer zoekt vrouw. Andrew. Na vier korte mislukte relaties, niet al
te lang na elkaar, begon ik me toch af te vragen wat er aan de hand was.
Bindingsangst: wat is het? De symptomen en de oplossing
Al meer dan een eeuw zoeken wetenschappers en hulpverleners ernaar welke factoren onze geestelijke
gezondheid bepalen. En hoe deze gezondheid, of juist een gebrek eraan, van generatie op generatie wordt
overgedragen.
Accede! - De Intergenerationele Dynamica van (On)Verbondenheid
Over Jolanda Meijer. Jolanda Meijer is sinds 2007 eigenaar van de Ruimtewinner Coaching & Training waar
zij, als work-lifecoach, mensen helpt die door allerlei oorzaken uit balans zijn geraakt.
Slimmer omgaan met je lastige baas door Jolanda Meijer
Hieronder vindt u betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van chronisch trauma bij kinderen en
adolescenten. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie,
prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose.
Chronisch trauma bij kinderen en adolescenten
Henri Bergson De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van
het leven, en niet omgekeerd. De schepping is geen statisch geordend geheel: het leven is een creatief
proces, het werk van een kunstenaar, een doelgericht gebeuren.
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