Zoeken
Duizeligheid_BPPD_rechts_pavo_086_sept2016.pdf
Type: Bestand Relevantie: 60% Gerefereerd op: Duizeligheid (oefeningen)
Bewegingsafhankelijke duizeligheid Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) kenmerkt
zich door acute draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen, bijvoorbeeld als men gaat liggen
en/of vanuit liggende houding overeind komt. Kenmer- kend bij BPPD is dat de draaiduizeligheid
enkele...
Duizeligheid_BPPD_links_pavo_095_dec2016.pdf
Type: Bestand Relevantie: 60% Gerefereerd op: Duizeligheid (oefeningen)
Bewegingsafhankelijke duizeligheid Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) kenmerkt
zich door acute draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen, bijvoorbeeld als men gaat liggen
en/of vanuit liggende houding overeind komt. Kenmer- kend bij BPPD is dat de draaiduizeligheid
enkele...
Naar de diëtist. En dan?
Type: Pagina Relevantie: 49%
Naar de diëtist. En dan? U heeft bij ons een afspraak gemaakt voor een eerste consult. Via deze
folder willen we u graag meer informatie geven over hetgeen u kunt verwachten. Mocht u hier nog
vragen over hebben dan kunt u tussen 8.30 uur en 12.30 uur contact met ons opnemen via
(0183)...
Lactosebeperkt
Type: Pagina Relevantie: 49%
Advies voor een lactosebeperkte voeding Algemeen Lactose (= melksuiker) komt van nature voor
in alle melksoorten zoals moedermelk, koemelk, schapenmelk, geitenmelk, paardenmelk en
buﬀelmelk. Ook in producten waarin deze melksoorten zijn verwerkt, kan lactose voorkomen.
Om...
Extra eiwit (dieet)
Type: Pagina Relevantie: 44%
Dieet met extra eiwit bij COPD Waarom extra eiwit? Als u COPD heeft, is het belangrijk om extra
eiwit te eten. Eiwitten zijn de bouwstenen voor het lichaam en spelen een belangrijke rol bij de
spieropbouw. Door te weinig eiwit te eten verliest u spiermassa, waardoor uw conditie...
Voeding bij parkinson
Type: Pagina Relevantie: 44%
Parkinson Voeding bij de Ziekte van Parkinson Bij de ziekte van Parkinson kan het eten en drinken
op den duur moeizamer gaan. Door de bijbehorende medicijnen kunnen ook klachten ontstaan
zoals verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen, misselijkheid, obstipatie (verstopping) en...
In geval van overlijden

Type: Pagina Relevantie: 44%
In geval van overlijden Als er een dierbare uit uw familie- of vriendenkring is overleden, zal het u
moeilijk vallen om uw aandacht te richten op een aantal formaliteiten die vervuld moeten worden.
De informatie op deze pagina kan u daarbij helpen. Na het overlijden De...
Anesthesie__verdoving__pijnbestrijding_en_narcose__DEF_ENG_OPMAAK.pdf
Type: Bestand Relevantie: 34% Gerefereerd op: Languages
Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose) Engels Anesthesia (local anesthetic, pain relief
and general anesthetic) The treatment Anesthesia is another word for local anesthesia, sedation or
general anesthesia. The anesthesiologist is responsible for your anesthesia....
Stomadagboek.pdf
Type: Bestand Relevantie: 34% Gerefereerd op: Stomadagboek
1 Stomadagboek Inleiding Vandaag heeft u een gesprek gehad met de stomaverpleegkundige. U
heeft uitleg gekregen over de stoma die mogelijk bij u wordt aangelegd. Het krijgen van een
stoma is een ingrijpende gebeurtenis. De komende tijd komt er veel op u af en wordt er veel van
u...
Rechten-_en_verantwoordelijkheden_ENGELS.pdf
Type: Bestand Relevantie: 29% Gerefereerd op: Languages
Rights and responsibilities You will soon be coming to Rivas Zorggroep for an examination,
treatment, or stay. As a patient or client at Rivas, you have various rights and responsibilities. If
you have any questions about your rights and responsibilities, please feel free to ask our...
Resultaten 21 tot 30 van 1054 tonen.
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