Het Leven Kaart Gebracht Antoon
persdossier - vlaams instituut gezond leven - gezondheidsbeleid in basis- en secundaire scholen in kaart
gebracht in hoeveel vlaamse scholen staat er nog een frisdrankautomaat? op welke manier proberen scholen
hun leerlingen te stimuleren om meer te bewegen? en hoeveel scholen nemen het verbod op de e-sigaret
uitdrukkelijk op in hun schoolreglement? gezondheidsbeleid van lokale besturen in kaart gebracht
(2016) - kaart gebracht (2016) 20 maart 2017 . 2 inhoud ... het inrichten van de omgeving en het organiseren
van een aanbod; het werken met afspraken en regels en/of de aandacht voor begeleiding en hulpverlening.
net zoals bij eerdere versies werden de vragenlijsten verfijnd en aangevuld door een team van verbanden in
kaart gebracht - harteraad - het gevaar van het schrijven over de relatie tussen stress en hart- en
vaatziekten, is het bevestigen van het negatieve beeld dat men in het algemeen heeft van het fenomeen
stress. lang-durige of hevige stress is inderdaad schadelijk voor de mentale en lichamelijke gezondheid, maar
afgezien daarvan is stress de arbeidsgeschiedenis van belgische ouderen in kaart gebracht - van het
belgische pensioenstelsel, bijvoorbeeld, is het van belang om lering te trekken uit het verleden en meer inzicht
te krijgen in het arbeidsmarktgedrag de arbeidsgeschiedenis van belgische ouderen in kaart gebracht
tijdschrift voor arbeidsvraagstukken 2018 (34) 4 495 echo in kaart gebracht - scriptiebank - echo in kaart
gebracht een kwalitatieve evaluatie omtrent belangrijke ... randvoorwaarden om na een turbulente periode
opnieuw deel te nemen aan het dagelijks leven. toch blijkt het begrip ‘arbeid’ niet vanzelfsprekend te zijn voor
personen met een psychische problematiek. in de samenleving krijgen zij maar al te vaak te maken met
artikelen peuters met tos in kaart gebracht - vhz-online - in kaart gebracht maartje kouwenberg,
bernadette vermeij, anne spliet en karin wiefferink in dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de
kenmerken van 2-5 jarige kinderen met een taalontwikkelings-stoornis. het doel van het onderzoek was om
inzicht te krijgen in deze kenmerken bij een grote groep kinderen met eindevaluatie landelijke
implementatie taaltrajecten taal ... - samenwerking met 61 taalaanbieders in 21 arbeidsmarktregio’s in
kaart gebracht wat de impact is van taaltrajecten van de deelnemende organisaties die binnen het programma
taal voor het leven worden georganiseerd. vanwege het feit dat het een structurele monitoring betreft zal de
strekking en de tekst van deze rapportage deels overeenkomen met ... de invloed van stemming, angst en
cognitie op de kwaliteit ... - waarmee verschillende aspecten van de kwaliteit van het leven in kaart
gebracht kunnen worden: de eortc qlq-c30. deze vragenlijst kan gebruikt worden bij verschillende vormen van
kanker en is uitgebracht in negen verschillende talen (aaronson et al., 1993). emotioneel en cognitief
functioneren het vaststellen van kwaliteit van leven bij cliënten in de ... - welbevinden. momenteel is
het niet duidelijk hoe kwaliteit van leven voor deze heterogene groep cliënten op een betrouwbare wijze in
kaart kan worden gebracht. in dit rapport worden twee meetinstrumenten voor het vaststellen van kwaliteit
van leven van cliënten in de ouderenzorg beschreven en getoetst: de vragenlijst ‘zicht op eigen leven’
vragenlijst kwaliteit van leven - stijn - het onderdeel ‘vragenlijst’) is aangepast aan gebruik via de
computer. aangezien het de bedoeling is dat de kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de
zorggebruiker wordt in kaart gebracht, wordt de vragenlijst idealiter en zo maximaal mogelijk met de
zorggebruiker overlopen. aan de slag met een leven lang ontwikkelen - over de rol van de overheid bij
het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. wat zijn de argumenten voor en tegen publieke investe-ringen
in een leven lang ontwikkelen? in de tweede denkstap hebben we het vertrek-punt in kaart gebracht. wat
weten we over een leven lang ontwikkelen? wie doet het, hoe wordt het betaald, wat is het rendement en
leven als transgender in belgië - igvm-iefhlgium - de sociale en juridische situatie van transgender
personen in kaart gebracht leven als transgender ... de sociale en juridische situatie van transgender personen
in kaart gebracht. uitgever: instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ernest blerotstraat 1 1070
brussel t 02 233 41 75 – f 02 233 40 32 ... het actuele medische denkkader ... brandveilig leven belgië:
veel branddoden, weinig rookmelders - om het leven door brand’ gegevens verzamelen ‘ik ben niet zo
goed in mijn vak’, zegt renders met een knipoog. er vallen jaarlijks relatief veel slachtoffers door geen of te
weinig rookmelders. ‘ik heb mij verdiept in de materie, branden in kaart gebracht en contact gezocht met
betreffende korpsen om gege- het leven zoals het is: de kust - kustveiligheid-e - het leven zoals het is:
de kust ... kaart – betrokkenheid bij het beleid (en omgekeerd) kaart - voorzieningen i8 l e e f b a a r h e i d
opmaak 16-02-2005 09:27 pagina 8. ... reeds eerder in kaart gebracht. ze vormen dan ook de directe
aanleiding tot het voorliggen-de rapport. de cijfers schetsen inderdaad een vrij specifiek beeld van de kust.
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