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Artikel Rubriek in de 
Bibliotheek 

Lorenz van Doornen, Psychologie en Fysiologie, een lat-relatie 1: filosofie en 
stress, afscheidsrede, 2014  

aanverwant / related  

Lorenz van Doornen, Psychologie en Fysiologie, een lat-relatie 2: cross-
sensitisatie afscheidsrede, 2014 

aanverwant / related 

Mehling, MAIA, een vragenlijst voor lichaamsbewustwording, PLoS, 2012 aanverwant / related  

Tiemersma, Het geleefde lichaam. Grondslagen van een theorie, 1992  aanverwant / related 

Handgrepen bij dementie,GGG nieuws,10-1,2015  Dementie/ paratonie  

Casus dementie en paratonie Jaarrapport AOS 2013 Dementie/ paratonie  

Jan van Dixhoorn over ademhalingsregulatie, gedragstherapeutisch 
bulletin,1981  historisch  

Charlotte Selver,talk on breathing, zonder jaartal historisch  

Charlotte Selver over Elsa Gindler, zonder jaartal historisch  

Breathing therapy volgens Magda Proskauer, 1968  historisch  

Elsa Gindler,1926, over lichaamswerk, 2916  historisch  

Elsa Gindler over lichaamsbewustwording en lichaamswerk  historisch  

Jan van Dixhoorn, Adembewustwording, brochure 1982 historisch  

Jan van Dixhoorn, Ademoefeningen voor Hyperventilatie, brochure 1983  historisch  

Jan van Dixhoorn, Ontspannen als zelfhulp, brochure, 1981  historisch  

Nieuw in de Bibliotheek 



Informatie over adem methodes. Bijlage bij brochure Adembewustwording, 1982 historisch  

Ademklachten en dysfunctioneel ademen Jaarverslag AOS, 2013, hyperventilatieklachten  

Van Dixhoorn en Folgering, Ediorial over Nijmeegse Vragenlijst (Engels), 2015  meetinstrumenten  

Nijmeegse vragenlijst opnieuw bekeken, editorials vertaald plus nawoord Van 
Dixhoorn, Fysiopraxis, 2015 

meetinstrumenten  

Jan van Dixhoorn, Een meting van dysfunctioneel ademen, abstract, biological 
psychology, 2004 

onderzoek vanuit de 
methode  

Jaarverslag AOS 2014, Uitkomsten 2006-2014, Percentages goed effect onderzoek vanuit de 
methode  

Jaarverslag AOS 2014, Indicaties en verwijzingen 2008-2014,  onderzoek vanuit de 
methode  

Jan van Dixhoorn, Gedragskenmerken van mensen met hyperventilatieklachten, 
1986 

onderzoek vanuit de 
methode  

Procesmatig handelen volgens eindverslag van cursisten adem en 
ontspanningstherapie 

onderzoek vanuit de 
methode  
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