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Nieuws over de praktijkorganisatie 

Petra Alkema - de Jong, praktijkmanager

Andere tijdstippen voor de assistentenspreekuren
Om de spreekuurcapaciteit te vergroten  
tijdens de aanwezigheid van de 3 assistentes  
’s ochtends, zijn de nieuwe tijdstippen van de 
assistentenspreekuren: 
maandag en woensdag  08.00 - 10.30 
Dinsdag, donderdag  
en vrijdag   09.15 - 10.30 

Speciale spreekuren
woensdag: wratten  14.00 - 15.00 
overige   15.30 - 16.00 

Uitbreiding telefonische bereikbaarheid
Door de veranderde spreekuurtijden is de telefo-
nische bereikbaarheid in de middag uitgebreid;  
in de middag zijn wij vanaf 13.00u bereikbaar.

Medewerkers
Huisarts in opleiding Evelien Hamelink is niet meer 
werkzaam als arts in opleiding bij ons.  
Zij heeft in augustus haar opleiding tot huisarts 
afgerond en zal als huisarts aan de slag gaan.  
wij feliciteren haar met het behalen van haar 
huisartsenregistratie en wensen haar veel succes 
met haar verdere loopbaan. 
Vanaf september zullen twee nieuwe huisartsen in 
opleiding bij ons aan de slag gaan. In de praktijk 
van Bart Janssen zal Anne Taylor haar opleidingstra-
ject vervolgen en in de praktijk van Harco Alkema 
gaat sonja peters aan de slag. wij hopen dat deze 
nieuwe krachten een goede opleidingstijd bij ons 
zullen hebben. 
Diëtiste ellen Huisman heeft zich sinds begin juni 
in het Oosten van het land gevestigd en is niet 
langer werkzaam bij ons. Tevens is zij in de zomer 
moeder van een prachtige zoon geworden en wij 
feliciteren haar hartelijk hiermee en wensen haar 
veel geluk in haar nieuwe woonplaats. 

Praktijkaccreditering
Het traject van de praktijkaccreditering van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap loopt 
gestaag door. Wij hebben vlak voor de zomer-
vakantie een zogenaamde pre-audit gehad en 
daar zijn we qua organisatie, medisch handelen 
en patiënttevredenheid goed uit naar voren 
gekomen. Natuurlijk zijn er een aantal verbeter-
punten waaraan gewerkt zal gaan worden.  
In het kader hiervan zullen verbeter-plannen 
worden opgesteld en deze zullen eind van het 
jaar bij een definitieve eerste audit meegenomen 
en beoordeeld worden. Als wij deze eerste audit 
goed doorstaan dan krijgen de huisartsenpraktijken 
van het ATL het kwaliteitskeurmerk van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Opgeknapte oefenzaal
Afgelopen maanden is de oefenzaal op rijn en 
Schiekade 16 opgeknapt. Er is een nieuwe vloer 
in gekomen en de muren zijn geglaceerd door 
architect / kleurgever Jan de Boon. Deze verbou-
wing heeft plaats kunnen vinden door financiële 
bijdragen van zowel de stichting beheer 
Therapeuticum Leiden (vloer), de patiënten-
vereniging VOAG (glaceren) en de maatschap  
van het ATL (schilderen ondergrond voor  
glaceerwerk). Mocht u voor euritmie, spraak-
therapie of het kinderspreekuur komen dan  
zult u zien en mogelijk ervaren dat de ruimte  
een fijne sfeer ademt.

Helaas komt het af en toe voor dat zonder af te 
bellen, patiënten niet op een spreekuurafspraak 
verschijnen. Daarmee gaan in de drukke praktijken 
spreekuurplaatsen verloren. Hebt u een afspraak en 
kunt u onverhoopt niet komen, bel dan minimaal 
24 uur van te voren af zodat een andere patiënt 
deze plek eventueel kan benutten. 

Vanaf 1 januari worden niet afgezegde spreekuurbezoeken  
(minimaal 24 uur van te voren) bij niet verschijnen in rekening 
gebracht (€ 9,- voor een afspraak van 10 minuten, € 18,- voor 
een langere spreekuurafspraak). Deze kosten dient u zelf te 
voldoen en zijn niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

Voorwoord

Wanneer je de laatste tijd de krant leest kom je 
regelmatig berichten tegen die zeggen dat de zorg 
op een gegeven moment niet meer betaalbaar 
wordt en dat er over een aantal jaren te weinig 
zorgpersoneel beschikbaar is om aan de zorg-
vraag te voldoen. De zorgkosten stijgen sneller 
dan het nationaal product en dat is iets wat we 
met z’n allen niet lang vol kunnen houden.  
De grootste personeelstekorten worden verwacht 
in de ouderenzorg. Ouderen moeten volgens de 
minister meer zelf redzaam worden gemaakt en 
zullen in de toekomst vaker een beroep moeten 
doen op familie of buren.
Dit alles geeft aan dat je op jonge leeftijd gezond-
heid serieus moet nemen zodat je op oudere 
leeftijd minder afhankelijk bent van derden. 
Gezondheid is een zaak van bewust leven, 
bewuste keuzes maken, bewegen, gezonde 
voeding, etc.
Deze nieuwsbrief gaat over “bewustzijn”  
in relatie tot gezondheid. 

Net als vorig jaar organiseren wij ook dit jaar  
een interessante lezing. We zijn dan ook zeer 
verheugd om michiel rietveld bereid gevonden  
te hebben om over het thema “voeding” een 
lezing te geven. Deze lezing zal plaatsvinden  
op 28 september a.s. Nadere informatie treft u  
aan verderop in deze nieuwsbrief. 

Ik hoop u allen te zien bij de lezing op  
28 september.

Johan Halverhout, voorzitter VOAG 
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Sinds kort is het mogelijk om een GeZZond 
Check bij ons te laten verrichten waardoor u  
een actueel beeld krijgt van een aantal aspecten 
van uw gezondheid.

Tijdens deze GeZZond Check wordt uw gezond-
heid op een aantal belangrijke lichamelijke 
punten beoordeeld:

• Bloeddruk
• Cholesterol en suikerbepaling in het bloed
• Kans op diabetes en hart- en vaatziekten
•  Verhouding tussen lengte, gewicht (BMI) en 

buikomvang
• Voeding en beweging
• Longfunctie onderzoek (indien nodig)

U krijgt aan het eind van dit onderzoek – dat 
ongeveer 30 - 45 minuten duurt – een persoonlijk 
advies van onze assistente of praktijkverpleegkundige 
(afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis) die 
het onderzoek uitvoert. 

Indien van toepassing kunt u als vervolg op uw 
GeZZond Check, in overleg met uw huisarts, 
doorverwezen worden naar één van onze  
therapeuten of de verpleegkundige. 

Hebt u interesse in dit onderzoek en bent u 
aanvullend verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan 
krijgt u deze GeZZond Check om de twee jaar 
vergoed.
Indien u geen aanvullende verzekering bij Zorg 
en Zekerheid heeft of bij een andere verzekeraar 
bent ingeschreven, dan kunt u ook een GeZZond 
Check / Preventie Check laten verrichten.  
De kosten voor u bedragen dan € 90,- en worden 
per incasso geïnd. 

Een aantal verzekeraars vergoedt ook (gedeeltelijk 
of helemaal) de GeZZond Check / Preventie 
Check; informeer hiervoor bij uw verzekeraar.* 

Voor een afspraak of vragen kunt u contact 
opnemen met de assistente; tel. 071-5121641, 
keuze 4.

*  Mocht u in 2010 of 2011 reeds een GeZZond Check / 
Preventie Check ondergaan hebben, dan komt u niet 
meer in aanmerking voor een vergoeding van uw 
zorgverzekeraar. Als u nogmaals een check wilt laten 
uitvoeren dan dient u deze zelf te betalen.

Aankondiging GeZZond Check / Preventie Check

balans van de resultaten na 100 jaar

Plaats: DE WAAG, Aalmarkt 21, Leiden
Toegang inclusief lunch
Voorinschrijving: € 10,-
Aan de zaal: € 12,50

prOGrAmmA 

10.00 - 10.15  Opening door de dagvoorzitters
10.15 - 10.30  Kunstzinnige Opmaat leerlingen van het Marecollege.
10.30 - 11.00  Ed Taylor - Wat is antroposofie? 
11.15 - 11.45  Erik Baars - Geneeskunst
12.00 - 12.30  Marcel de Leuw - Onderwijs
12.30 - 14.00   Pauze - Broodjeslunch ; korte workshops en gesprekken bij de stands 

van Leidse initiatieven
14.00 - 14.30  Rik ten Cate - Kunst
14.45 - 15.15  Jan Weijsenfeld - Landbouw
15.30 - 16.00  Michaela Hordijk - Maatschappijstrukturen
16.00 - 16.45  Discussie en nabeschouwing door de dagvoorzitters

Aanmelden vooraf is aan te raden. Dit is mogelijk door 10,- euro over te maken op rek.
nr. 566518759 t.n.v. M. Meursing-Kruidering; AViN Afdeling Leiden onder vermelding 
van symposium 29 oktober 2011, naam en adres.

ZATerDAG 29 OKTOber 2011
sYmpOsium KeNNismAKiNG werKGebieDeN ANTrOpOsOfie
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Johan Halverhout, voorzitter VOAG

In de inleiding is al aangegeven dat de kosten van 
de zorg snel stijgen en dat er een noodzaak is om 
te bezuinigen. De minister probeert de kosten 
beheersbaar te houden door in te grijpen in het 
basis zorgpakket. Voor 2012 worden o.a. de 
volgende zaken uit het basispakket geschrapt:

• Het stoppen met roken programma
• Dieetadvisering (was 4 behandeluren)
•  Maagzuurremmers (geldt niet voor  

chronisch zieken)
•  Behandeling van aanpassingsstoornissen  

(vorm van psychologische zorg)

Daarnaast worden voor chronisch zieken de 
eerste 20 fysiotherapiebehandelingen per  
aandoening niet meer vergoed (was 12).  
De eigen bijdrage voor de eerste lijns GGZ wordt 
verhoogd van € 10 naar € 20. Het verplichte 
eigen risico zal naar verwachting stijgen van  
€ 170 naar € 210 waar bovenop vermoedelijk  
nog een inflatiecorrectie komt.

Genoemde maatregelen zijn slechts de  
belangrijkste maatregelen van de minister.  
Het hier bovenstaande overzicht is niet volledig. 

Beperkingen in het basis zorgpakket kunnen  
door verzekeraars worden opgevangen door deze 
vergoedingen op te nemen in de aanvullende 
verzekering. Zo verwachten wij dat de meeste 
verzekeraars de dieetadvisering zullen opnemen 
in hun aanvullende verzekering.
Desalniettemin is het verstandig om de ontwik-
kelingen te volgen en wij adviseren u om uw 
polisvoorwaarden hierop na te kijken.

Vorig jaar hebben wij in het kader van de 
algemene ledenvergadering een lezing 
georganiseerd door Jeanne Meijs. Veel mensen 
waren hierover zeer enthousiast en we hebben 
besloten om dit jaar weer een interessante 
spreker uit te nodigen. Dit jaar hebben wij 
michiel rietveld bereid gevonden om een 
lezing te houden. michiel rietveld is schrijver 
van het boek “Menselijk opstellen naar Moeder 
Aarde”. In dit boek ontvouwt hij zijn visie ten 
aanzien van de natuur, de veeteelt en de 
landbouw. Het boek biedt handvatten voor 
agrariërs en beleidsmakers om de “ongemak-
kelijke waarheden” van Al Gore in het klein  
en in het groot aan te pakken.

michiel heeft hoogst actuele inzichten over 
voeding en voedselkwaliteit en de uitwerking 
daarvan op het menselijk lichaam en zet tot 
nadenken over thema’s als de rol van de  
bijen voor ons welzijn, ritueel slachten,  
de gentechnologie, enz. 

Het thema van zijn lezing is: 

“VOEDING DIE ER TOE DOET”

Driekwart van het budget van het Ministerie van 
Volksgezondheid wordt besteed aan voedings-
gerelateerde problemen. er is dus aanleiding 
genoeg om dieper op voeding in te gaan.  
Aan de orde komen:
•  de directe relatie tussen productiewijze en 

voedingskwaliteit;
•  hydrocultuur (al dan niet in garages om de 

hoek) versus biologisch/biologisch-dynami-
sche kwaliteit.

Ook wordt een verfrissend en 21e eeuws beeld 
geschetst van wat er gebeurt tijdens ons 
verteringsproces, niet alleen op stoffelijk- maar 
juist ook op energetisch gebied. Tijdens deze 
avond zal de individuele verantwoordelijkheid 
voor ons voedsel impliciet staan in het licht 
van: een product kopen is een productieproces 
ondersteunen.

Daarnaast zal onze eigen diëtiste Judy van den 
berg u laten proeven hoe echte voeding 
smaakt.
Kortom een avond die u niet mag missen.

Plaats ATL-Leiden: Rijn en Schiekade 16
Tijd 20.00 uur
Aanmelden  door vóór 21 september a.s. 

mailtje te sturen naar  
administratie@atl-leiden.nl met 
vermelding van het aantal 
personen.

mocht het aantal aanmeldingen zeer groot zijn 
dan zullen we genoodzaakt zijn om uit te 
wijken naar een andere locatie dichtbij het 
ATL. Wij verzoeken u om de website www.
atl-leiden.nl na 21 september te raadplegen.

Johan Halverhout, 
voorzitter VOAG

uiTNODiGiNG LeZiNG miCHieL rieTVeLD Op 
wOeNsDAG 28 sepTember a.s.

Voorgenomen pakketwijzigingen 
zorgverzekeringswet 2012
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Harco Alkema, huisarts

De naam geneesmiddel heeft een zware lading. 
Het woord “geneesmiddel” suggereert dat het een 
middel is dat geneest. Dat is niet zo gek als je 
bedenkt dat bijvoorbeeld een antibioticum, bij 
een longontsteking veroorzaakt door een pneu-
mokok (bacterie), zó werkt dat het de bacterie 
doodt en de patiënt na verloop van tijd hersteld 
is. Iemand was ziek, gebruikt het 
“geneesmiddel”en wordt weer de oude.
maar…… onbeantwoord blijft de vraag waarom 
80% van de mensen deze pneumokokken in  
de keel hebben en maar een enkeling er een 
longontsteking van krijgt. Met andere woorden: 
wordt de longontsteking nu veroorzaakt door  
de pneumokokken of wordt de longontsteking 
veroorzaakt doordat er in de longen een  
voedingsbodem is ontstaan voor deze bacteriën. 
en als je de bacterie opruimt, is dan de aanleg 
voor de longontsteking daarmee verdwenen en  
de patiënt dus genezen… of moet er naast het 
opruimen van de bacterie nog wat gebeuren, 
namelijk de voedingsbodem verwijderen.
Het echte genezingsproces is denk ik veel gecom-
pliceerder en vol van raadselen. Natuurlijk moet 
je, bij een zware longontsteking, ook als antropo-
sofisch arts een antibioticum voorschrijven. 
Hiermee ruim je bacteriën op en vaak is dat 
genoeg om het echte wonder zich te laten 
voltrekken: de vitaliteitkrachten kunnen dan de 
longen sterker maken zodat in de nabije toekomst 
er minder kans is op een herhaling. 
Er kan ook een zwakkere constitutie zijn en dan  
is het wel nuttig een antibioticum te geven,  
maar er komt geen “genezing” tot stand, alleen 
het tijdelijk verdwijnen van de symptomen.  
De aanleg voor de ziekte blijft bestaan en als dan 
een volgende bacterie langs komt grijpt die zijn 
kans en moet er een volgend antibioticum uit de 
kast getrokken worden.

Als arts komt het er dan op aan, liefst samen met 
de patiënt, een afweging te maken of er naast een 
reguliere medicamenteuze behandeling nog een 
meer fundamentele, meer oorzakelijke behande-
ling overwogen moet worden. bijvoorbeeld bij 
een longontsteking, een aandoening in het 
ritmische middengebied van de mens (longen en 
hart zijn typische ritmische organen) nagaan hoe 
het eigenlijk met de “ritmische mens” gesteld is. 
Het ritme van inspanning en ontspanning bijvoor-
beeld. Het ritme van slapen en waken. Het ritme 
van sociaal bezig zijn en iets voor jezelf doen. 
een ritmisch geneesmiddel voor de longen is 
pneumodoron: aconitum cum bryonia afgewisseld 
met fosforus tartarus. een plantaardig middel 
afgewisseld met een mineraal middel. een andere 
optie kan euritmie zijn om meer beweging en 
ritme in verkrampte longen zoals bij astma te 
brengen. Of een gesprek om wat levenszaken 
eens op een rijtje te zetten.

Het wordt weer herfst na een slechte zomer.  
We zullen de antroposofische aanvullingen op 
reguliere medicijnen weer hard nodig hebben.

Bewustzijn voor BLAUW

Liesbeth borg, kunstzinnig therapeut

Hoe blauw kan blauw zijn?
Hoe kan blauw zijn?

Blauw waarnemen – blauw beleven – betekenis 
van de beleving blauw

Hoe blauw blauw kan zijn heb ik de afgelopen 
zomer in Noorwegen aan de luchten kunnen 
zien. Heldere, zuivere lucht. wanneer je een berg 
beklimt, des te donkerder en dieper het blauw 
van kleur wordt.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het kan dat de 
hemel blauw is?

De diepe duisternis van het heelal is ’s nachts 
zichtbaar als zwart. Overdag zien we echter 
blauw omdat de zon de dampkring binnen schijnt 
en het duister verlicht. Daar waar de dampkring 
het dunst is wordt de kleur het meest helder 
blauw.
Het zelfde verschijnsel kunnen we zien wanneer 
je naar een stukje opaalglas kijkt tegen een zwarte 
achtergrond, wanneer het licht op het opaalglas 
schijnt, wordt het blauw.
Ook waarneembaar bij rook waar licht op schijnt 
tegen een zwarte achtergrond.
Het opaalglas of de rook zijn dan te vergelijken 
met het verlichte duister van de atmosfeer, en de 
zwarte achtergrond van het heelal. 
Goethe* noemt dit verschijnsel een oerfenomeen; 
blauw is opgelicht duister.
Naast dat je blauw in de natuur tegenkomt,  
zien we de kleur ook in de cultuur;
Blauwe verkeersborden, meubels, kleding, 
schilderkunst; blauwe mantel van Maria, de 
blauwe schilderijen van Picasso. Ook zijn er veel 
uitdrukkingen waar de kleur blauw in naar voren 
komt; blauw van de kou, een blauwtje lopen,  
een blauwe maandag.

Wat zijn zoal de belevingen aan de kleur blauw?
Goethe:”Zoals we de hoge hemel, de verre bergen 
blauw zien, zo schijnt een blauw vlak voor ons 
terug te wijken. Zoals we iets aangenaams dat 
voor ons vlucht graag achtervolgen, zo kijken we 
graag naar blauw, niet omdat het zich aan ons 
opdringt, maar omdat het ons meetrekt. (fragment 
uit Goethe’s kleurenleer) Blauw als ervaring van 
oneindig en onbegrensd; ruimte gevend.

Blauw wordt vaak ervaren als een koele, koude 
kleur (zoals het gebruik in verschillende uitdruk-
kingen). 
Blauw als ervaring van vriendelijk, weldadig en 
kalmerend; uit onderzoek is gebleken dat het 
kijken naar blauw, de ademhaling vertraagt, de 
polsslag gedempt en de bloeddruk om laag gaat. 
Ook heeft het een vertragende werking op de 
psyche van de mens.

Blauw kan ook de ervaring oproepen van afstan-
delijk, functioneel en wordt dan ook gebruikt als 
werkkleding: politie, zeelieden, conducteurs, 
blauwe costuums.
Het blauw kan melancholie en zwaarte oproepen 
wanneer de kleur de verwantschap met het 
duister oproept. Blauw kan ook het hemelse en 
verhevene tot uitdrukking brengen; in de kleur 
van de mantel van maria, het blauw in gebrand-
schilderde ramen in kerken.

Willem Hussem, 

muurgedicht Kaiserstraat 24 Leiden

Bewust kiezen: reguliere medicatie/ 
antroposofische medicatie
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Betekenis van de beleving van blauw
Door bovenstaande belevingen aan de kleur 
blauw is het mogelijk bewust deze kleur in te 
zetten in de kunstzinnige therapie.
Waar kun je dan zoal aan denken?
Het ademende ruimte geven van blauw op een 
bepaalde manier geschilderd bij mensen met een 
burn-out. De rust en het afstand nemen van blauw 
wanneer er sprake is van hoge bloeddruk. De 
verkoeling van blauw bij ontstekingsprocessen.
Het blauw gebruiken als uitdrukking van eigen 
zwaarte of verdriet bij een rouwproces.
Blauw als kleur om ruimte te geven aan de eigen 
ziel wordt in de kunstzinnige therapie vaak als 
basis kleur ingezet om zich daarnaast met andere 
kleuren uit een te zetten.

Ervaring van een cliënt:
“Nou in mijn kledingkast hangt wel veel blauw. 
Dat ultramarijnachtige vind ik wel mooi, hoor. 
Een soort ruimte, ademruimte ook. Ik heb het  
vrij snel warm, en blauw vertegenwoordigt ook 
een zekere koelte. Dat brengt voor mij de boel in 
een zeker evenwicht. Als ik bijvoorbeeld een rode 
trui zie, dan krijg ik het bij voorbaat al warm.  
Zo werkt het blauw ook heel functioneel. 
Het vertegenwoordigt ook een zekere rust,  
en geduld. Ik heb veel geduld met mensen. 
Blauwe kleren onderstrepen die kwaliteit eigenlijk.”
“Het schilderen met blauw was heel bevrijdend, 
het gaf me lucht en ruimte, ruimte voor mij en 
mijn mogelijkheden. Mijn hoofd was toen in feite 
helemaal uitgeschakeld en dat gaf het gevoel  
dat er een soort balans terug kwam. Rust en 
stabiliteit.”

Wakker geworden aan blauw? 

*J.W. von Goethe: 
natuurwetenschapper en schrijver (rond 1800) 

Literatuur: 
De binnenkant van blauw, Wil Uitgeest, 2010

Bewustzijn voor de creatieve 
ontwikkeling van het kind

sabine de raaf, kunstzinnig kindertherapeut

Tekenen is van jongs af aan goed voor de  
motorische en creatieve ontwikkeling van het 
kind, daarnaast kan een kind door middel van 
tekenen de gebeurtenissen van de dag verwerken. 

De eerste tekeningen lijken voor ons ‘gekras’ maar 
zijn voor het kind een uiting van het natuurlijke 
scheppingsproces. Kinderen hebben in de eerste 
jaren weinig interesse in het eindproduct, het gaat 
om de dynamische, actieve bezigheid van het 
scheppen. Kinderen in alle culturen gaan door 
dezelfde tekenontwikkeling heen met dezelfde 
‘symbolen’ als strepen, cirkels, spiralen, kruizen, 
koppoters, harkhanden en voeten. Als het kind in 
zijn jonge jaren geen gelegenheid heeft gehad om 
te tekenen, dan begint het eerst met krassen 
voordat het verder gaat naar ritmische bewegin-
gen en formele vormen. Het is voor ouders van 
belang zich bewust te zijn van het scheppende 
proces waar het product een ondergeschikte rol  
in speelt om zo het proces te waarderen in plaats 
van te oordelen over het resultaat.

“Activiteiten als kunst, ambachtelijk werk en het 
bespelen van een muziekinstrument stimuleren de 
zelfexpressie en zijn een manier om kinderen te 
‘leren denken met hun vingers’. Het zijn allemaal 
activiteiten die de ledematen aan het werk zetten 
en daarmee de wil, en aangezien ze allemaal 
oefening nodig hebben, zijn ze ook een goede 
training voor de gevoelens. Door creatief te zijn, 
gebruiken de kinderen hun fantasie, wat leidt tot 
beweeglijkheid in het denken en wat ervoor zorgt, 
dat ze de vreugden en het verdriet in het volwassen 
leven aankunnen.” ~Gewoon kind zijn*.

Hoe kun je als ouder creativiteit uitdagen en 
stimuleren? 
Het ene kind grijpt graag naar creatieve middelen, 
het ander ‘houdt er niet van’ net zoals de ene 
ouder heel creatief is terwijl de andere ouder 
‘daar niets mee heeft’. Toch schuilt er in elk kind 
een scheppend en creatief wezen, soms gaat het 
om de ontdekking van materiaal en de eigen 
vrijheid om er iets mee te doen, dus is het aanbie-
den van creatief materiaal van belang.

Activiteitentafel: 
Zorg voor een tafeltje met stoel waar je kind bij 
kan en leg daar regelmatig iets op klaar. Je 
attendeert je kind hier niet op, op een moment zal 
het vanzelf langs de tafel lopen en de materialen 
ontdekken en er mee aan de slag gaan. 
Leuke materialen om neer te leggen: Bijenwasco 
blokjes van stockmar, stevige potloden, vingerverf, 
materiaal uit de natuur (veertjes, bladeren, stenen, 
schelpen, boomschors), papier wit en gekleurd 
vellen en/of stukjes, lijm, schaar, stukjes textiel, 
stukjes lint, klei: rivierklei of Weible klei met 
kleurtjes (bijenwas/aardappelzetmeel/levensmid-
delenkleurstoffen), kosteloos materiaal als eier-
doos, wc rol, luciferdoosjes.
Leg niet alles neer, dan is de keuze al snel te 
groot. Beperk je tot een selectie, bijvoorbeeld; 
• papier en wascokrijt, 
• papier, een schort en vingerverf, 
• papier, lijm en stukjes textiel, 
• rivierklei en schelpen/knopen/takjes. 

Verwerking: 
Kinderen maken veel mee in de dag, indrukken 
komen sterk binnen en het kind is druk bezig al 
deze indrukken te verwerken. Met rituelen kun je 
ritme en geborgenheid aanbrengen die voor het 
kind de houvast geven in de wereld die ze aan het 
ontdekken zijn. Een creatief ritueel kan een mooie 
manier van verwerken van de dag zijn. 

Maak een ‘dagboek’: een mooi schrift met 
blanco pagina’s/tekenblok met spiraal waar 
elke dag een ‘tekening’ van de dag in gemaakt 
wordt. Het kind heeft een mandje met  
potloden, wascoblokjes en wascostiftjes tot 
beschikking. Een gesprek kan aangegaan 
worden aan de hand van de gemaakte tekening 
maar hoeft niet, laat het kind bepalen of het 
een gesprek aan wil gaan. Stel open vragen: 
wat kun je me vertellen over je tekening en 
koppel antwoorden terug om te kijken of je het 
verhaal begrepen hebt. 
De tekening hoeft niet naar de volwassen  
standaard ‘mooi’ te zijn. Als voor het kind die dag 
van belang is om te krassen en zelfs het papier  
te kreuken dan is dat de verwerking van die  
dag - zijn eigen interpretatie/uiting dient niet 
afgekeurd te worden en net zo gewaardeerd als 
werk waarvan wij het ‘mooi’ vinden.
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De vraag rijst telkens opnieuw: is dat alles?
Voor velen is de mens die uit materie bestaat 
genoeg. Ziel en geest zijn verzinselen, want die 
zijn niet aantoonbaar. Vijf jaar geleden opende de 
Cardioloog pim van Lommel de discussie met een 
al eerder in deze Nieuwsbrief aangeprezen boek2, 
een onderzoek over bijna-dood-ervaringen. In 
2009 verscheen weer een prachtig boek over de 
vraag of er meer is dan materie van de 
Amsterdamse huisarts Arie bos3. Hij geeft aan het 
einde van zijn boek een nieuwe beschrijving van 
de vier ‘lichamen’ van de mens, die wij ook van 
Rudolf Steiner (1861-1925) kennen4 . behalve het 
fysieke lichaam worden het levenslichaam/
etherlichaam, het bewustzijnslichaam/astraal-
lichaam en het ik beschreven. Arie Bos is bij de 
beschrijving van het levenslichaam heel duidelijk 
en gebruikt de stand van de wetenschap, die het 
communiceren van de cellen in een organisme 
via (bio)fotonen beschrijft. fotonen zijn lichtdeel-
tjes of energiekwanta. Bos stelt dat dit nieuw 
ontdekte biofotonenveld samenvalt met wat  
bij steiner het etherlichaam wordt genoemd.  
‘Het levenslichaam zorgt voor groei, anabole 
(opbouwende) stofwisseling, deling en differenti-
atie van cellen, voor metamorfose in de tijd, voor 
zelfherstel en het bewaren van al deze informatie. 
Het verzorgt kortom de fysiologie. Het wordt 
hierdoor de veelgeroemde innerlijke arts genoemd. 
Het levenslichaam vormt een eenheid die bij het 
organisme hoort. ieder organisme heeft zijn eigen 
structuur en vorm en zijn eigen levenscyclus.’5

Deze beschrijving zou een sleutel kunnen zijn  
om te begrijpen hoe de euritmische bewegingen, 
die ook etherische bewegingen genoemd worden, 
kunnen helpen als het organisme uit zijn harmonie 
valt. Het herhalen van bewegingen en het bewust, 
aandachtig volgen van deze bewegingen dragen 
informatie naar het organisme, die het kan 
integreren en zelfs opslaan. 

In een proces van ziek zijn schuilt telkens ook de 
vraag waarmee dit stukje begon. Door het gecon-
fronteerd worden met de belemmeringen van een 
ziekte worden vragen wakker geroepen, die er 
anders niet geweest waren. In die zin is een ziekte 
een bewustzijnswekker. Het is mogelijk om met of 
door of na een ziekte een nieuwe bewustzijnsstap 
te ontwikkelen als je die vraag serieus neemt. 
Hierbij kan de euritmie een ondersteuning bieden.

•   Is er een vraag naar het zijn in de ruimte?  
Zou het een bewustzijnsstap zijn om meer 
ruimte in te nemen of juist minder? Hoe sta je 
in de ruimte? Hoe ga je door het leven? 

   Tijdens het oefenen van de euritmie neem je  
de kwaliteiten van verschillende bewegingen 
waar. Zo is een beweging in de ruimte rechtlijnig 
of rond gebogen, een driehoek anders in 
proportie dan b.v. een vijfhoek. Het spelen met 
deze kwaliteiten schept bewustzijn voor de 
verhoudingen en wetmatigheden in de ruimte.

•   Is er een vraag naar stressvermindering?  
Zou het een bewustzijnsstap zijn om meer  
naar binnen te luisteren of juist meer aandeel 
te nemen aan de wereld?

   De klinkerbewegingen nodigen uit tot een 
innerlijke belevenis. Een A met wijde armen 
open, hoe groot vind ik die opening wel 
prettig? De medeklinkerbewegingen vertellen 
van de vier elementen om ons heen: aarde, 
water, lucht en vuur. Aardeklanken zijn de 
stootklanken B, P, D, T, K. De M en N in zekere 
zin ook. Het water is gerepresenteerd in de L 
en de lucht in de trilklank R. De C, F, G, H, S, 
V, W, Z, SJ zijn als blaasklanken met het vuur 
verbonden. Het leren waarnemen van nuancen, 
het proeven van verschillen schept bewustzijn 
voor de veelvuldigheid van het beleven. 

•   Is er een vraag naar een beter functioneren  
van een orgaan? Zou het een bewustzijnsstap 
zijn om het ritme van de dag te veranderen? 
De nachtrust langer te maken? De ritmen en 

Luister naar je kind, observeer het en laat het 
merken dat je het begrijpt zonder er labels op  
te plakken (mooi/lelijk/krasserig/slordig etc).  
Als je op elke tekening op dezelfde bewuste 
manier reageert dan zorg je er voor dat het kind 
durft te uiten wat het voelt, in plaats van dat het 
wenselijke tekeningen gaat maken naar jouw 
verwachtingen. Zet de datum en eventueel de dag 
op de pagina, zo orden je de dagen en kun je 
later de ontwikkeling in de tekeningen terug zien. 
Het voordeel van een schrift ten opzichte van 
losse vellen is dat het houvast geeft, het is een 
bundeling van de ontwikkeling en het geeft een 
speciaal gevoel: een schrift helemaal van het kind 
zelf. Ook weet het kind: dit schrift hoort bij de 
afsluiting van de dag (op andere momenten in de 
dag wordt er niet in dit schrift getekend maar zijn 
er wel altijd losse blaadjes voorhanden als het 
kind de behoefte voelt een gebeurtenis direct te 
tekenen).

Tips: 

Website   Opgroeien in verbondenheid,  
wekelijkse tips via de mail.

*Boek   Gewoon Kind Zijn, Thomson e.a. 
Christofoor, ISBN 9-6238-628-8

Winkel   Kabouterdromen en silvester  
verkopenmooie creatieve materialen.

Bewustzijnsverandering - ADAM,  
waar ben jij?

Manja Wodowoz - de Boon, euritmietherapeut

In een boek van Martin Buber (1878- 1965)1 
kwam ik de bovengestelde vraag op een nieuwe 
manier tegen. Ik kende hem uit de kerstspelen, uit 
het paradijsspel, dat ik veel op de Vrije School 
had gezien, gespeeld en geregisseerd. Ik had het 
idee dat het om een vraag ging die alleen betrek-
king had op Adam en misschien op Adam als 
representant voor de mens in een zeer cruciale 
situatie in zijn ontwikkeling. Door Buber kreeg de 
vraag voor mij een nieuw perspectief, hij stelt dat 
het een vraag is die je je telkens weer af kunt 
vragen, een vraag die je wakker maakt voor de 
situatie op je eigen weg: waar sta je tegenover 
jezelf en de wereld?

Zo als de mens voor duizend jaar anders op deze 
vraag had geantwoord, zo zullen wij dat ook 
doen in verhouding tot ons eigen levensloop.  
De wereld van een peuter is in zekere opzicht 
nog erg klein gerelateerd aan het sociale bevat-
tingsvermogen. Hij kent zijn ouders en nog een 
paar mensen, die zich met hem bezig houden. 
Door de jaren heen groeit de kring van mede-
mensen, vrienden die je om je heen waarneemt.  
De jonge mens die na zijn schooltijd de wijde 
wereld intrekt om kennis te maken met andere 
culturen verruimt zijn wereldbeeld en het zicht 
op zijn sociale positie. Bevatten, kennis, inzicht, 
het weten van - het hele leven zijn we daarmee 
bezig. Waarvoor?

in onze tijd is het zicht op de wereld erg spannend. 
De aarde is dank zij de waarnemingen van 
Nikolaas Copernikus (1473-1543) en Galileo 
Galilei (1564-1642) al lang niet meer het centrum 
van het heelal. Gefascineerd blijven we kijken naar 
de ontdekkingen van het fysieke lichaam van de 
aarde met steen, plant, dier en mens en de onthul-
lingen van de planeten en sterren om ons heen. 
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voelen en doen. en als de gedachte, het gevoel of 
een gedraging NieT is wat hij idealitair wil, dan 
moest de mens zichzelf op een streng mentaal-  
en emtioneeltrainingsprogramma zetten om zijn 
eigen ‘wil’ ook daadwerkelijk te (kunnen) realise-
ren en dus tot aardse werkelijkheid te maken.  
De mens van nu wil graag de vrijheid, maar wil 
liever niet de hiermee gepaard gaande verant-
woordelijkheid, want we MOETEN al zoveel in 
deze tijd! Volgens de psychoanalyticus erich 
fromm heeft de moderne mens een ambivalente 
of dubbele verhouding tot het ideaal van Vrijheid: 
hij verlangt hiernaar EN hij is er tegelijkertijd 
bang voor, vanwege die verantwoordelijkheid. 
met andere woorden: de moderne mens voelt 
vrees voor de met de Vrijheid gepaard gaande 
‘plicht tot bewustwording van zichzelf”, want hij 
MOET kiezen en het hangt van zijn eigen bewust-
zijn af of hij de goede of slechte keuze maakt.  
De volgende gedachte is de moderne mens 
misschien tot troost: ‘Er bestaan – in dit stadium 
van de mensheidsontwikkeling – geen goede OF 
slechte keuzes, maar enkel de keuzes, waarvoor 
je echt kiest en waarvan je de consequenties zelf 
kan (ver)dragen en waarvan je (echt) wilt leren!’. 
meer wordt er niet verlangd van de mens van nu.
Uit het bovenstaande – het menselijk vermogen 
tot reflectie - wordt duidelijk dat IK niet mijn 
gedachten, gevoelens en gedrag BEN – ook al 
beleef ik mijzelf in het dagelijkse leven vaak wel 
zo – maar dat Ik gedachten, gevoelens en gedrag 
HEB. In andere woorden: Ik denk (blijkbaar) 
bepaalde gedachten, voel bepaalde gevoelens en 
doe bepaalde gedragingen, waarop mijn ‘Ik’ kan 
terugblikken. Maar ALS ik mijn gedachten, 
gevoelens en gedragingen NIET ben wie ben ik 
dan wel?
Volgens de spaanse dichter en Nobelprijswinnaar 
Juan Ramon Jimenez ben ik niet Ik, maar ben ik 
“degene die aan mijn zijde gaat, zonder dat ik 
hem zie, die ik soms bezoek en soms vergeet, die 
zwijgt wanneer ik spreek, die zachtmoedig 
vergeeft wanneer ik haat, die wandelt waar ik niet 
ben, die overeind blijft als ik sterf”.

Het wonderlijke van dit gedicht is dat Jimenez 
dicht van twee ‘Ikken’. En wel van een ‘Ik’ dat 
(niet) ziet, bezoekt, vergeet, spreekt, haat, wandelt 
en sterft en van een ‘Ik’ die onzichtbaar aan zijn 
zijde gaat, die te bezoeken is, die zwijgt, vergeeft, 
wandelt en onsterfelijk is. Het gedicht maakt 
duidelijk dat beide ‘Ikken’ niet altijd hand in hand 
door het leven gaan, want soms wandelt het ene 
Ik op een plek waar het andere Ik niet is. En het 
ene Ik vergeet soms het andere Ik, maar het 
andere Ik lijkt het ene Ik nooit te vergeten, want 
ZIJN deur staat altijd open voor een bezoekje van 
dat andere Ik. En blijkbaar komt dat ene Ik ook 
wel eens op bezoek bij dat andere Ik. De dichter, 
Jimenez, beleeft zichzelf dus duidelijk niet als  
één geheel, maar als een tweeheid bestaande uit 
een sterfelijk Ik en een onsterfelijke Ik.
In de loop der tijd hebben vele dichters vergelijk-
bare zelfbelevingen beschreven. Één van de 
bekendste dichtregels in deze, is afkomstig van  
de onlangs tot bekendste Duitser van alle tijden 
verklaarde, Johann Wolfgang von Goethe:  
“in mijn borst wonen, ach, twee zielen”.  
Het vers gaat als volgt verder:

De ene wil zich van de andere scheiden.
De ene hecht zich gretig aan de lust en
aan de zinnelijkheid van deze aarde.
De ander tilt zich moeizaam uit het stof
op zoek naar meer verheven waarden.”

Ik vind vooral het woordje “ach” uit de eerste 
versregel ontroerend mooi: blijkbaar worstelt de 
GrOTe Goethe toch een beetje met die tweeheid 
in zijn ziel. 
De gedichten van Jimenez en Goethe hebben 
hetzelfde thema als onderwerp - de mens is niet  
één Ik - echter, de omschrijving van die twee 
Ikken en hun verhouding tot elkaar is heel 
verschillend. in het gedicht van Goethe hebben 
beide Ikken hun eigen streefrichting. Het ene Ik 
streeft naar de aarde, het andere Ik naar de hemel. 
Het ene Ik wil zich scheiden van het andere Ik.  
Het andere Ik lijkt zich hier niet echt druk om  

hun speelse wisselingen, het verschil van 
tempo tussen snel en langzaam dat zijn 
allemaal middelen die via ervaringen bood-
schappen, informatie aanreiken voor verande-
ringsmogelijkheden. Het ik en het bewustzijns-
lichaam geven deze boodschappen door via 
het levenslichaam, dat ordenend en structure-
rend deze informatie voor het fysieke lichaam 
beschikbaar stelt. En daarvoor is na de beweging 
de rust weer belangrijk. Dat het daar ook aan 
kan komen. Het is het principe dag/ nacht.  
Het bewustzijn gebruikt de vitaliteit en in 
zekere zin verbruikt het ook de levenskracht. 

bewustzijnsverandering hoeft nog geen bewust-
zijnsontwikkeling te zijn. Voor het eerste is het  
al genoeg als je in slaap valt. Voor het tweede zijn 
vragen nodig die je je zelf stelt. 

1 martin buber, De weg van de mens
2 pim van Lommel, eindeloos bewustzijn
3 Arie Bos, Hoe de stof de geest kreeg
4 Rudolf Steiner, Theosofie
5 Arie bos, bladzij 359

Bewust, Bewuster, Bewustst (deel 1) 

ingrit Hoogendoorn, psycholoog

Wat is de mens toch een komisch wezen! De mens 
bezit namelijk het unieke vermogen om een 
gedachte te denken en om OVER die gedachte 
weer een nieuwe gedachte te denken en om over 
die gedachte weer een nieuwe gedachte te denken 
enzovoort, enzovoort! Nou als dat niet knap is!
De mens heeft dus het unieke vermogen om 
OVER zijn gedachten te denken. De mens kan 
niet enkel over zijn eigen gedachten denken, 
maar ook over zijn eigen gevoelens en gedragin-
gen. Dit reflecterende vermogen onderscheidt de 
mens van het dier. Het feit dat wij over onze 
gedachten, gevoelens en gedrag kunnen denken 
scheidt ons van onze eigen gedachten, gevoelens 
en gedrag. De mens is dus in staat om afstand te 
nemen van zijn gedachten, gevoelens en gedrag. 
Deze afstand biedt de mens de mogelijkheid om 
zijn eigen gedachten, gevoelens en gedrag te 
onderzoeken: Wat denk ik eigenlijk? Waarom 
denk ik dit? Wat is de uitwerking van deze 
gedachte? Wil ik zo denken? De afstand tussen  
de mens en zijn gedachten, gevoelens en gedrag 
geeft de mens keuzevrijheid: Wil ik de gedachte, 
die ik zonet heb gedacht, behouden of loslaten 
gezien de uitwerking die deze gedachte heeft op 
mijzelf, anderen of de wereld? 
een mens heeft dus het vermogen om zijn  
antwoord (reactie) op een gegeven situatie te 
kiezen (= wel of niet te willen) en dit vermogen 
geeft de mens keuzeVrijheid. Volgens de schrijver 
Stephen R. Covey betekent het begrip ‘verant-
woordelijkheid’ letterlijk het vermogen om je 
antwoord te KIEZEN. De (keuze)vrijheid van de 
mens legt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid 
OM te kiezen op zijn schouders. Hij MOET 
kiezen, anders wordt er voor hem gekozen door 
anderen of de omstandigheden. De moderne mens 
beleeft de verantwoordelijkheid om te kiezen vaak 
als een zware last die op hem drukt, want nu 
MOET hij nadenken over wat hij WIL denken, 
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Spoedgevallen 
Tijdens praktijkuren: 071 512 16 41  keuze 1
Buiten praktijkuren:  0900 513 80 39

Spreekuur 
(uitsluitend op afspraak)
Voor spoedeisende zaken zijn wij altijd  
bereikbaar middels onze spoedlijn. 
De gewone telefoonlijnen zijn bereikbaar tussen:
08.00 - 10.45
11.05 - 12.30
13.30 - 16.45
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren 
afgezegd zijn, kunnen in rekening worden 
gebracht.

Telefonisch spreekuur
Afspraak maken tussen 08.00 - 12.00
Uw huisarts belt u in principe dezelfde dag terug. 

Assistentespreekuur
Injecties
Oren uitspuiten
Bloeddruk metingen
Hechtingen verwijderen
Reisvaccinaties
Bloedsuiker onderzoek
Urine onderzoek
ECG afnemen

Afspraken mogelijk op:

Maandag en woensdag  08.00 - 10.30 
Dinsdag, donderdag  
en vrijdag 09.15 - 10.30 

Uitslagen
Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke

Bellen tussen:   14.00 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Urineonderzoek 
Urine graag ’s morgens bij de assistente afgeven. 
Vermeld duidelijk uw naam, Geboortedatum, 
huisarts en waarop het onderzocht moet worden.

Wratten aanstippen
Zonder afspraak
Woensdag  14.00 - 15.00

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Herhalingsrecepten 
071 512 16 41
keuze 2
Het is belangrijk dat u de precieze naam, sterkte, 
hoeveelheid, gebruik van het medicijn en uw 
apotheek doorgeeft. Houd de oude verpak-
king bij de hand. Aanvraag van vijf of meer 
herhalingsrecepten graag schriftelijk! Vermeldt 
u dan ook duidelijk uw huisarts, apotheek en 
geboortedatum.
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met het verlies van zijn hoofd. Hij werd letterlijk 
onthoofd op verzoek van Salome en door de 
soldaten van de Romeinse keizer Tiberius.  
Maar ook in deze afschuwelijke gebeurtenis gaf 
Johannes de mensheid nog een belangrijke 
boodschap mee: Ooit zal de mens het Goddelijk 
Ik IN zichzelf kunnen ontmoeten, maar dan moet 
hij wel zijn ‘hoofd’ afleggen!

Misschien zult u nu verschrikt denken:  
‘Mijn hoofd?”. 
Ja, maar gelukkig hoeft de mens van nu dit  
offer niet letterlijk te brengen. Wel moet hij in 
figuurlijke zin zijn hoofd afleggen, want volgens 
rudolf steiner moet de mens vanuit zijn HArT 
leren denken en zijn rationele/logische denken 
(tijdelijk) offeren wil hij bovengenoemde ontmoeting 
mogelijk maken (en hij kan het weten!).
In dit tijdperk van de mensheidsgeschiedenis 
kunnen wij dus de vrucht plukken van een 
bewustzijnsontwikkeling die al meer dan 2.000 
jaar door de mensheid is voorbereid, want wij 
hebben nu de mogelijkheid om de twee Ikken, 
die wij in ons dragen, elkaar te laten ontmoeten. 
In onze tijd is de ontmoeting met het Hogere- of 
Goddelijke Ik dus niet langer een verboden 
vrucht, zoals in de middeleeuwen en waarvan 
destijds alleen de mystici ‘stiekem’ aten met 
gevaar voor eigen leven, want in die tijd had de 
Kerk het patent op het Goddelijk-Ik.
De vraag is: onder welke voorwaarden is een 
ontmoeting tussen het ene en het andere iK in ons 
mogelijk en waar kan zo’n ontmoeting toe leiden? 
Hierover in een volgende Nieuwsbrief meer en 
dus: wordt vervolgd!

Bewustzijn van datgene dat je verder 
helpt in de richting die je wilt gaan 

sisca van der Hell, Orthopedagoog/GZ-psycholoog

In de orthopedagogiek gaat het over kinderen bij 
wie de ontwikkeling (tijdelijk of langer durend)  
en hun opvoeding niet soepel verlopen. Deze 
kinderen botsen vaak met hun omgeving. Daardoor 
ontstaat in hun omgeving handelingsverlegenheid 
en frustratie. Veel opvoeders vragen zich dan af wat 
hij/zij moeten doen om het weer gezellig te hebben 
in het gezin. Zij ervaren zelf een pijnlijk tekort-
schieten als opvoeder en willen graag alles doen 
wat nodig is om hun kind weer gelukkig te zien. 
Goed, deze kinderen botsen dus vaak met hun 
omgeving. Deze botsingen gaan gepaard met 
emoties bij alle partijen en zij eisen de aandacht 
op. iedereen wil immers graag van narigheid af.  
De momenten waarop ‘t wel soepel loopt, waarop 
het kind vrolijk is en goed reageert, zijn prettig voor 
iedereen. Deze momenten verlopen daardoor haast 
ongezien, zij hebben eerder de neiging zich te 
onttrekken aan de bewuste aandacht.  
En zo ontstaat snel en makkelijk een situatie waarin 
de opvoeder zich erg bewust is van wat er niet 
goed gaat en erg onbewust van hetgeen er wel 
goed gaat. Een vicieuze cirkel ontstaat voordat je  
’t weet. Het bewust richten van de aandacht op de 
uitzonderingen (: de momenten waarop het soepel 
loopt), is dan een zeer krachtig instrument. 
Raadzaam is het dan om eerst expliciet stil te staan 
bij wat je wilt bereiken en je af te vragen of dat een 
realistisch doel is. Heb je misschien een te hoog 
streefdoel? Vervolgens kun je na denken over 
momenten uit het dagelijks leven waarop het er al 
een beetje op lijkt en wat daarbij helpt dan wel 
geholpen heeft. Dit brengt effectieve acties in 
beeld, die een groei in de richting van je doel 
stimuleren. Vaak blijkt dat je, zonder het te besef-
fen, al dingen deed die effect hadden. Als je daar 
meer van gaat doen, heb je meestal nog meer 
effect. meer situaties verlopen dan soepel en dat is 
goed voor de stemming van iedereen. 

te maken, want het heeft zo zijn eigen doelen in 
zijn leven. In de woordkeuze van Goethe blijkt 
ook een duidelijke voorkeur voor het ene (hemelse) 
Ik en een afkeur voor het andere (aardse) Ik.  
Het ‘aardse Ik’ is dus de mindere broeder van het 
‘hemelse Ik’. En zo ontstaat er een beeld van een 
tweespalt in de menselijke ziel: het ene deel van de 
ziel streeft naar boven, het andere naar beneden. 
Deze tweespalt lijkt alleen overwonnen te kunnen 
worden door een keuze voor het ene OF andere Ik ! 
Welk een andere sfeer ademt het gedicht van 
Jimenez uit! In dit gedicht hebben beide Ikken 
een totaal andere verhouding tot elkaar. Het ene 
Ik is altijd liefdevol aanwezig, ook al wandelt het 
andere Ik op een andere plek. Het ene Ik heeft lief 
ook als het andere Ik haat. Het ene Ik zwijgt als 
het andere Ik spreekt. Het ene Ik heeft het andere 
Ik altijd in zijn bewustzijn, ook al vergeet het 
andere Ik hem.
Dit gedicht roept het beeld op van een liefdevolle 
ontmoeting tussen ouder en kind. Er spreekt totaal 
geen waardeoordeel uit over het ene of andere Ik. 
Het gedicht beschrijft gewoon twee Ikken in hun 
eigen ‘zijn’ - hoedanigheid - en beschrijft hun 
relatie tot elkaar.
In mijn beleving toont de vergelijking van boven-
staande gedichten een verschuiving aan in het 
bewustzijn van de mens over zijn eigen mens-
zijn. een (paradigma)verschuiving die zich heeft 
voltrokken in de loop der Tijd. Goethe leefde van 
1749 tot 1832 en Jimenez van 1881 tot 1958. 
Rudolf Steiner - die leefde van 1861 tot 1925 - 
vormt mijnsinziens de brug tussen de dichters 
Goethe en Jimenez. 
Steiner begon zijn carrière als filosoof met de 
uitwerking van het werk van Goethe. Wat Steiner 
vooral trof in het werk van Goethe, was Goethes 
vermoeden (beleven) dat een tweede Ik in de 
mens hem Geestelijke kennis van zichzelf en de 
wereld om hem heen kon openbaren. Na (onder 
andere) een intensieve bestudering van het werk 
van Goethe beschreef Steiner - nu als Antrophosoof 
- een scholingsweg voor de moderne mens om tot 
dat tweede (of Hogere) Ik te komen. Een Ik dat 

blijkbaar in Goethes tijd nog onder het stof 
verborgen lag en dat in de tijd van Jiminez als een 
Fenix uit de stoffige as was verrezen. De dichter 
Jiminez hoefde dus niet langer te zoeken naar dit 
tweede Ik, want het was in zijn ziel present als de 
‘Altijd Aanwezige’. Hij moest het zich slechts 
herinneren om het te kunnen “bezoeken”.
wauw, wat een grote sprong in het bewustzijn 
van de mens met betrekking tot zichzelf. En dat in 
zo’n korte tijd, slechts 100 jaar ! Maar, wee uw 
gebeente, want dit is slechts uiterlijke schijn. In 
werkelijkheid verandert een mens niet zo snel. 
Een werkelijke en dus diepgaande verschuiving in 
het (zelf)bewustzijn van de mens vraagt heel wat 
voorbereiding en heel wat tijd en dus vooral 
geduld. Zo was DeZe verschuiving in het (zelf)
bewustzijn van de mens al meer dan 2.000 jaar 
voorbereid ! en wel door niemand minder dan 
Christus-Jezus, want met Zijn komst naar onze 
aarde plantte hij een zaadje in de mensheid.  
En wel het zaadje dat ooit zou kunnen uitgroeien 
tot een ONTMOETING tussen twee Ikken: een 
ontmoeting tussen het Goddelijke Ik en het 
Aardse Ik in de mens zelf !
Het was Jezus’ neef Johannes de Doper, die wist 
wat Jezus met de mensheid van plan was en die 
de mensen op dit gebeuren wilde voorbereiden. 
En dus sprak hij tot de mensen van zijn tijd: 
“Meta-noeite” ! De (spirituele) geschiedenis  
heeft ons geleerd dat slechts een handjevol 
mensen het (oude) Grieks in die tijd ECHT 
verstond. Maar een klein aantal mensen kan toch 
een GROTE omwenteling veroorzaken, zoals 
onder andere de huidige situatie in Libië ons 
toont. En dus: een klein aantal mensen beluister-
den de woorden van Johannes de Doper en 
voelde in hun hart dat hij hen opriep tot een 
fundamentele verandering in hun denken.  
Tot die tijd had men de ontmoeting met het 
Goddelijke BUITEN zichzelf gezocht en was er de 
mogelijkheid geschapen om het Goddelijke ook 
IN zichzelf te vinden. Johannes de Doper riep de 
mensheid op om tot een letterlijke IN-keer te 
komen! Johannes moest zijn boodschap bekopen 
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dan de zichtbare fysieke werkelijkheid. De kennis 
die de antroposofie bijvoorbeeld biedt over het 
bestaan van het etherlichaam, het astraal lichaam 
(de ziel) en het ik en samenhang met ons tastbare 
lijf, of over de relatie van de mens met zijn 
omgeving, helpt om preciezer te gaan waarnemen. 
Je krijgt handvatten aangereikt om tot concreet 
handelen over te kunnen gaan en mijns inziens 
soms net iets wezenlijkers bij te dragen in het 
bevorderen van gezondheid. Ik ben benieuwd  
wat ik wat dit betreft nog ga ontdekken en leren.

Wil je tenslotte nog iets zeggen?
 “Met plezier woon ik in Leiden. Ik vind de stad 
aantrekkelijk vanwege zijn hofjes, ik woon zelf in 
zo’n hofje. De kleinschaligheid van Leiden trekt 
mij aan en je kunt er goed ontspannen. Ik wandel 
graag in de natuur en dat is in de omgeving ook 
heel goed mogelijk”

Kunstzinnige Aandachttraining;  
MINDFULNESS

Vanaf eind maart was het mogelijk om in het ATL 
deze meditatietraining te volgen.
De training is in april van start gegaan met  
7 deelnemers die enthousiast geoefend hebben en 
met plezier voor het dagelijks gebruik hierop 
terugkijken.

in september is er een nieuwe training op de 
dinsdagochtenden gestart en bij voldoende 
belangstelling start er eind oktober een training op 
de maandagavonden. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de assistente 
of via de huisarts.

Het doel van deze training is: leren bewust in het 
leven te staan. Door middel van doelbewust 
aandacht te besteden aan je ervaringen. 
ervaringen van het hier en nu, van dit moment, op 
een gerichte wijze en zonder daar een oordeel 
aan te verbinden. 
Tevens biedt de training mogelijkheden om door 
de oefeningen op een andere manier te leren om 
gaan met stress en pijn.
 In de kunstzinnige therapie worden scheppende 
en creatieve vermogens aangesproken en  
geactiveerd. in deze aandachttraining worden 
kunstzinnige therapieoefeningen in relatie 
gebracht met aandachtgerichtheid.

Voor wie?
Aandachttraining is geen therapie. Het is een 
oefen- en meditatie training die ondersteuning 
biedt bij het leven met stress, pijn, ziekte,  
moeheid en ander ongemak.
Daarbij kun je denken aan overspannenheid, 
burn out, terugkerende depressieve klachten en/of 
angsten, hoge bloeddruk, extreme vermoeidheid, 
chronische pijn, slaapproblemen, concentratie-
problemen of “niet lekker in je vel zitten”. 

Interview met Susanne van Tuijl

Adri staats, Algemeen bestuurslid

In een reeks gesprekjes in de Nieuwsbrief komen 
medewerkers van vóór en achter de schermen van 
het ATL aan het woord. Dit keer is de beurt aan 
Susanne van Tuijl. Zij werkt als arts sinds 2008 bij 
het Therapeuticum.

Hoe ben je met het ATL in contact gekomen?
“Toen ik besloten had arts te willen worden was 
het voor mij duidelijk dat ik zo breed mogelijk 
wilde werken en me niet wilde beperken door 
alleen kennis te nemen van de reguliere genees-
kunde. Ik ben afgestudeerd in Maastricht in 2002 
en ben daarna in een middelgroot ziekenhuis 
gaan werken. Op verschillende afdelingen heb ik 
ervaring opgedaan zoals bij chirurgie, cardiologie 
en verloskunde. In 2005 ben ik een half jaar naar 
Afrika, Malawi, gegaan. Daar heb ik gewerkt met 
de reguliere geneeskunde in combinatie met de 
homeopathische en de Afrikaanse opvattingen van 
gezondheidszorg. Dat heb ik als zeer verrijkend 
ervaren. Ik heb in 2008 contact opgenomen met 
Bart Janssen en Harco Alkema en toen bleek er 
een mogelijkheid om bij hen te komen werken”.

Hoe is de kennismaking verlopen?
“De eerste ontmoeting met Harco en bart was 
direct prettig. Het was voor mij een verademing 
dat er in het ATL naast de reguliere aanpak ook 
ruimte is voor een andere blik. Met de antroposo-
fie was ik in het begin nog niet echt bekend. 
Gaandeweg merkte ik dat de antroposofische 
benadering wetenschappelijker was dan ik dacht 
en dat persoonlijke ontwikkeling, innerlijke 
scholing, ook een belangrijk deel van antroposo-
fie uitmaakt. .Door gesprekken met collega’s en 
ook door het lezen van o.a. Rudolf Steiner en  
Ita Wegman, heb ik nader kennis kunnen maken 
met de antroposofie. Volgende week begin ik aan 
de driejarige specialisatie tot antroposofisch arts. 
Ik moet je zeggen dat ik daar naar uitkijk en zeer 
nieuwsgierig naar ben naar deze scholingsweg”.

Wat valt je nu op in de huidige praktijk?
“Zoals je misschien weet vervang ik Harco 
Alkema op dinsdag en vrijdag en Bart Janssen op 
woensdag. Wat ik bijzonder vind van het werken 
in het ATL is dat ik hier naar verhouding veel 
gevoelige mensen tegenkom. Mensen die zoeken 
naar een manier om datgene wat ze werkelijk 
willen, vorm te geven in een wereld die daar 
soms behoorlijk mee conflicteert. Dat kan leiden 
tot depressies en overspannenheid, maar ook tot 
ontroerende persoonlijke groei. 
maandagsochtends hebben we in het ATL een 
overleg waarbij je met elkaar kunt bespreken wat 
in een bepaald geval de beste oplossing zou 
kunnen zijn. De therapeuten hebben hierbij een 
belangrijke inbreng. Komende tijd ga ik een 
collega die met zwangerschapsverlof is vervangen 
bij het andere antroposofische gezondheidscentrum 
in Leiden de Lemiscaat en ook daar verheug ik 
mij op om ook daar in een net weer andere 
setting ervaring op te doen”

In deze aflevering van de Nieuwsbrief  
wordt aandacht besteed aan ‘bewustzijn’.  
Kun je daar iets over zeggen?
“ Belangrijk voor mij is het besef dat er meer is 
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Wat is het doel?
Het doel van deze training is: leren bewust in het 
leven te staan. Door middel van doelbewust 
aandacht te besteden aan je gedachten, gevoelens 
en ervaringen. ervaringen van het hier en nu, van 
dit moment, op een gerichte wijze en zonder daar 
een oordeel aan te verbinden. Het is een afstem-
men van lichaam, ziel en geest. Door het denken, 
voelen en willen bewust te beleven, verbonden 
aan het lichaam, plaats dit je in het moment en 
versterkt de concentratie.
Aandachttraining kan leiden tot een evenwichtiger 
omgaan met je gezondheid en een beter leren 
luisteren naar je intuïtie. De training verhoogt het 
gevoel van welbevinden en zingeving, verbetert je 
emotionele stabiliteit en je wordt flexibeler.
Tevens biedt de training mogelijkheden om door 
de oefeningen op een andere manier te leren 
omgaan met stress en pijn.

Hoe ziet de training eruit?
Er is een duidelijke opbouw en iedere week staat 
een ander thema centraal.
De oefeningen die gebruikt worden zijn: meditatie, 
oefeningen uit de kunstzinnige therapie, eenvoudige 
bewegingsoefeningen en aandachtsoefeningen. 
Hierbij wordt aandacht geschonken aan belang-
rijke thema’s als: loslaten, acceptatie, omgaan met 
emotionele en fysieke pijn en relativering van 
eigen denken waarbij wordt uitgegaan van het 
idee: “gedachten zijn geen feiten”. 
Tijdens de bijeenkomsten worden de oefeningen 
groepsgewijs verricht. Tevens is er ruimte om 
ervaringen met het thuis oefenen uit te wisselen.
Dagelijks thuis oefenen is een centraal onderdeel 
van de training. uitgegaan moet worden van 
gemiddeld één uur oefening per dag. Het “huis-
werk” moet worden gezien als een moment voor 
jezelf. Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk. 
Tijdens de bijeenkomsten worden de meditatie-
oefeningen groepsgewijs verricht. Tevens is er 
ruimte om ervaringen met het thuis oefenen uit te 
wisselen. Om thuis de oefeningen te realiseren, 
worden er cd’s en een werkboek uitgereikt.

De training vindt plaats op 8 ochtenden of 
avonden en duurt 2,5 uur in een groep van 
maximaal 7 deelnemers. Plaats van de training  
is het ATL Leiden.
De kosten, inclusief cd’s en werkboek, zijn  
€ 400,-. Vergoedingen via zorgverzekering of 
solidariteitsfonds mogelijk. Informatie hierover  
bij Liesbeth borg.
Vóór deelname vindt een intake gesprek plaats 
om te bespreken of de training passend is en 
tegemoet komt aan de verwachtingen van de 
deelnemer.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met de assistente van het ATL.

De training wordt gegeven door: 
Liesbeth Borg, kunstzinnig therapeut en  
gecertificeerd mindfulness trainer.

Mindfulness betekent 
  Aandacht geven op een bepaalde manier
                     Gericht in het hier en nu
  Niet (ver) oordelend
                                (Jon Kabat-Zinn)

Hoe vind je de digitale weg in  
Antroposofieland?  
Hoe kom je aan informatie?

Tromp de Vries, Secretaris VOAG

Deze rubriek is bedoeld om u kennis te laten 
maken met informatieve sites op het gebied van 
antroposofie en in het bijzonder antroposofische 
geneeskunde.
 
Bewust worden helpt ons de weg vrij te maken 
om ons door andere drijfveren te laten leiden. 
Maar dat brengt met zich mee dat je keuzes  
moet maken. Als je keuzes maakt wordt je 
geconfronteerd met verantwoordelijkheid.
Vaclav Havel ziet verantwoordelijkheid als de 
kwaliteit waardoor een mens rijper wordt.  
Hij verstaat onder de term verantwoordelijkheid 
meer dan het bewust bepalen van onze reactie op 
gebeurtenissen in ons leven, of het in de hand 
nemen van de loop van onze eigen geschiedenis. 
Hij heeft het over verantwoordelijkheid nemen 
voor de gevolgen die onze handelingen hebben 
voor anderen om ons heen. Dat is ook een 
antroposofische gedachte. Bewustzijn brengt dus 
verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om 
vrijheid van denken. Vrij zijn om keuzes te 
maken. Dat geldt ook voor het gebruik van 
internet.

er is veel, heel veel op het internet te vinden.  
Ik heb voor u een paar leuke sites geselecteerd:

In de eerste rubriek kan ik er niet omheen om u te 
wijzen op de site van ons eigen Antroposofisch 
Therapeuticum Leiden, het ATL. Hier vindt  
u de weg naar de juiste therapeut en arts:  
http://www.atl-leiden.nl/

In Leiden zijn meer bekende instellingen  
waar soms interessante informatie is te krijgen, 
zoals de site van de Hogeschool Leiden.

Hier kunt u kennisnemen van enkele  
ontwikkelingen en onderzoeken in de  
antroposofische gezondheidszorg:  
http://www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofi-
sche-gezondheidszorg/

Een andere benadering kan zijn via de site van 
Antrovista: http://www.antrovista.com  
Deze site wil graag een gids zijn in antroposofisch 
Nederland. Onder het hoofdstukje “Agenda” vindt 
u tenminste 18 andere deelnemende websites.

Voor boeken is er natuurlijk de site van  
uitgeverij Christofoor: http://www.christofoor.nl/

Voor mensen die in verenigingsverband zich 
verder willen verdiepen is er de site van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN): 
http://www.antroposofie.nl/

Als u de boeken en/of lezingen van Steiner gratis 
op de computer wilt hebben moet u naar de  
site van het rudolf steiner Archive gaan:  
http://www.rsarchive.org/. Op deze site krijg je 
toegang tot veel boeken, artikelen en lezingen 
van rudolf steiner, helaas wel in het engels.  
Toch kun je soms ook boeken of lezingen in het 
Nederlands downloaden. 

U kunt commentaar geven op deze rubriek  
of suggesties doen via het e-mailadres:  
trompdevries@casema.nl 
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Op maandag 24 oktober gaan we van start!
De groep zal bestaan uit maximaal  
8 deelnemers.

Er zal gezamenlijk en individueel geoefend 
worden door middel van spraak- en beel-
dende kunstzinnige oefeningen.

Voor deelname aan de groep is er eerst een 
individueel kennismakingsgesprek en aan het 
eind van de periode een evaluatiegesprek.  
Dit om eigen leerdoelen te formuleren en te 
evalueren. 

Tijd & Plaats
De bijeenkomsten duren van 13.00 tot 15.00 
uur en vinden plaats op maandagen in  
het ATL.

Data in 2011
Oktober 24, 31
November 7, 14, 21, 28
December 5, 12

Data in 2012
Januari 9, 16, 23, 30 
februari 6, 13, 27 
maart 5, 12, 19, 26
April 2, 16, 23 

20 februari = krokusvakantie
9 april = Pasen

Kosten
In rekening wordt gebracht 24 sessies kunst-
zinnige therapie á € 40,- = € 960,- totaal.  
In maandelijkse termijnen.

Dit is inclusief het kennismakings- en evaluatie 
gesprek. Meestal is vergoeding mogelijk 
vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. 
Doet u zelf van tevoren navraag bij uw 
ziektekosten-verzekeraar, ook voor de limiet 
van het te vergoeden bedrag per jaar.  
De vergoeding valt onder de alternatieve 
(kunstzinnige) therapieën op antroposofische 
grondslag (lid van de beroepsvereniging: 
NVKT-oag). Ondersteuning uit het 
Solidariteitsfonds is mogelijk, als de verzekering 
niet geheel of gedeeltelijk vergoedt of als het 
limiet bereikt is. Financiën moeten geen 
belemmering vormen om wel of niet deel te 
kunnen nemen. 

Verwijzing
Voor de K.O.O.G. kunt u door de huisarts  
of een andere therapeut worden verwezen.  
U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Opgave
bij de assistentes van het ATL, 
tel: 071- 5121641, keuze 4

Begeleiding
Liesbeth Borg, kunstzinnige therapie en 
mindfulness trainer
Mirthe Duindam, spraaktherapie

Eind oktober start er weer een nieuwe therapeutische groep.  
Deze is bedoeld voor mensen die gedurende langere tijd ondersteuning nodig hebben  
voor een innerlijk versterkend en gezondheid bevorderend traject.

Thema: “Hoe versterk ik mijn eigen 
innerlijke kracht”
Hoe kan ik in contact komen met mijn eigen 
binnenwereld en van daaruit contact maken 
met de wereld om mij heen. Je gaat op zoek 
naar je eigen kwaliteiten en hoe je die kan 
inzetten om je eigen weg te bewandelen.

Door middel van het spreken van oefeningen 
en teksten, al tekenend, schilderend en 
boetserend, zullen we met elkaar, oefenend, 
leren in contact te komen met onszelf.  
we proberen grenzen te verleggen en durf te 
ontwikkelen om onszelf te uiten. Op een 
speelse manier zullen we de kunstzinnige 
elementen beleven. Hierdoor kunnen krachten 
gemobiliseerd worden om beter in onszelf te 
leren staan en te bewegen en een vrijere 
omgang te bevorderen in het contact met 
anderen. 

Ook zullen we verschillende aandachtsoefe-
ningen vanuit de mindfulnesstraining doen, om 
dichter bij onszelf te komen en in een rustig, 
onbevangen waarnemen in het hier en nu.

Doel
bewust worden van en leren omgaan  
met de eigen lichamelijke en psychische 
mogelijkheden.

De ervaringen, opgedaan tijdens het thuis 
oefenen, worden kort met elkaar uitgewisseld. 
Hierdoor kunnen we elkaar stimuleren in het 
oefen- en ontwikkelingsproces.

Er wordt niet expliciet individueel therapeutisch 
gewerkt, maar in de groep een gemeenschap-
pelijke weg bewandeld vanuit het kunstzinnige 
en therapeutische.

Het is geen gespreksgroep, maar een  
‘doe groep’.

Het leven leert weven
De kleurrijke draden.

Naarmate het streven
Jou draden zal geven,

Ontstaat daar een kleed,
Dat getuigt van jouw daden.

K.O.O.G.
Kunstzinnige Opbouw en Ondersteuningsgroep
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Huisarts in opleiding Sonja Peters

Na een eerste kennismaking in de praktijk werd 
mij al snel gevraagd om een stukje te schrijven  
in deze nieuwsbrief. Dit ter kennismaking, 
aangezien ik per 1 september ben begonnen  
als huisarts in opleiding in het ATL onder de 
begeleiding van Harco Alkema. 
Al sinds kleutertijd wilde ik huisarts worden, 
navraag bij mijn ouders leidde er niet toe waarom 
nou perse huisarts. Tijdens de studie varieerden 
mijn gebieden van aandacht van de 
Kindergeneeskunde tot de Maag- Darm- en 
Leverziekten, maar, met altijd in mijn achterhoofd 
de Huisartsgeneeskunde. 
Nu ik dit schrijf ben ik een jaar afgestudeerd  
als arts. Augustus 2010 mocht ik de eed van 
Hippocrates afleggen. Dit na 6 jaar een leuke 
maar vooral leerzame studietijd achter de rug te 
hebben. Om meer ervaring op te doen in de 
praktijk ben ik een jaar werkzaam geweest in het 
Rijnland ziekenhuis op de afdeling interne 
geneeskunde. Hier heb ik op veel afdelingen 
gewerkt, van diensten op de Eerste Hulp tot de 
afdeling cardiologie en de afdeling longziekten. 
Veel patiënten en problemen zijn mij voorbij 
gekomen, veel heb ik geleerd. Toch miste ik het 
iets. Dit was met name het sociale gedeelte,  
de communicatie met patiënten, én de patiënt 
vervolgen. Zodoende kwam het terug op mijn 
eerste keuze (als kind) namelijk huisarts worden!
Naast het leven als arts sport ik graag, met name 
op het voetbalveld. Ook lees ik graag ter  
ontspanning een goed boek. 
Ik kijk uit naar een leervol jaar in de praktijk! 

Cijfers VOAG

Johan Halverhout,
Penningmeester VOAG

Op de navolgende bladzijden informeren wij u 
graag over de financiële cijfers van de VOAG.

Binnen de VOAG wordt onderscheid gemaakt 
tussen twee fondsen:
• het fonds van de VOAG zelf en
• het Solidariteitsfonds.

Daartoe zijn ook de geldstromen gescheiden 
(aparte bankrekeningen e.d.). Beide fondsen 
vallen echter onder dezelfde juridische entiteit. 
Onderstaand hebben wij een samenvatting 
opgenomen van de cijfers zoals ze in ons  
jaarverslag zijn vermeld. een volledige versie  
van ons jaarverslag kunt u vinden op het  
VOAG gedeelte van de website van het ATL  
www.atl-leiden.nl.
Op 28 september a.s. zal het bestuur aanwezig 
zijn bij de lezing van michiel rietveld.  
wij zijn dan graag bereid om eventuele vragen 
van uw kant te beantwoorden.

Huisarts in opleiding Anne Taylor

Mijmerend in de heerlijke warmte van de zon van 
Zuid Frankrijk overpeins ik wat in de nieuwsbrief 
over mijzelf te schrijven. Zojuist heb ik voor het 
eerst in een week mijn email gelezen en zie het 
verzoek van mijn nieuwe huisartsopleider Bart 
Janssen iets te schrijven voor de lezers van de 
nieuwsbrief. Dit dient alvast als kennismaking  
met jullie nieuwe huisarts in opleiding die de 
komende tijd werkzaam zal zijn aan de Rijn en 
Schiekade onder de bezielende begeleiding van 
Bart, maar eerlijk is eerlijk dat lijkt nu nog heel 
erg ver weg. De meegesleurde geneeskunde 
boeken liggen tot dusver nog onaangeroerd op 
mijn nachtkastje. Het is nu even echt vakantie en 
het is wat dat betreft goed om te merken dat ik het 
artsen bestaan ook af en toe toch echt even los 
kan laten. Ik heb lang getwijfeld of ik niet toch die 
stethoscoop beter toch kon meenemen, je weet 
tenslotte nooit wat op je pad komt….maar die 
heb ik mooi thuis gelaten.

Tja wat te vertellen, allereerst ik ben een betrokken 
arts, holistisch in mijn kijk maar tegelijk ook  
rationeel ingesteld, nou dat komt goed van pas in een 
antroposofische praktijk die op weg is naar de NHG 
accreditatie en in een vak waarin steeds meer wordt 
verwacht dat de NHG richtlijnen worden gevolgd. 

Geboren in Engeland 47 jaar geleden heb ik via 
de nodige omzwervingen (studie scheikunde te 
Leiden, daarna 13 jaren werkzaam als European 
patent attorney in Nederland en engeland in de 
biotechnologie voor de farmaceutische industrie 
en diverse universitaire medische centra) uiteinde-
lijk gehoor gegeven aan de artsenroeping.  
Toen ik in 2003 aan de geneeskunde opleiding 
begon was dat altijd met het doel huisarts te 
worden! Gaandeweg heb ik nog even geflirt met 
de gedachte aan psychiatrie, maar bleef uiteindelijk 
trouw aan mijn eerste liefde, het huisartsenvak, 
waar je tenslotte ook de nodige psychiatrie/
psychologie hulpverlening kunt doen.

Naast het artsenbestaan heb ik uiteraard een privé 
leven en heb net mijn golfvaardigheidsbewijs 
gehaald. Het leek me altijd een oude mensen 
bezigheid en ik gaf de voorkeur aan tennis, 
hockey, roeien en scuba-duiken. Echter getroffen 
door een knieprobleem ben ik teruggeworpen op 
een iets bezadigder bestaan en het moet gezegd 
worden dat het golfen erg leuk is. Ik heb me daar 
nu enthousiast op gestort en mijn vooroordelen 
laten varen! Behalve sport mag ik verder graag 
tuinieren, lekker kokkerellen, heerlijk een boek 
lezen en genieten van het samenzijn met familie 
en vrienden. Voor het eerst in mijn leven ga ik nu 
overigens in een poging werk en privé meer 
balans te geven 4 dagen werken, dus op vrijdag 
ga ik vanaf nu genieten van een vrije dag. 

Zie hier een paar voorbeelden dat je blijft leren in 
het leven en dat het nooit te laat is je mening te 
herzien, je gedrag te veranderen of het roer om te 
gooien! Ik zie in ieder geval uit naar al hetgeen  
ik komend jaar nog meer ga leren en beleven en 
hoop een mooie en positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan de zorgverlening van ATL. 
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Bovenstaande overzichten betreffen de exploitatie-
rekening en de vermogenspositie van de VOAG. 
Hierna volgt een korte toelichting op de belang-
rijkste bedragen en mutaties.

Contributies
De contributie opbrengsten zijn zowel ten 
opzichte van de begroting als ten opzichte van 
2009 hoger uitgekomen. In 2010 is net als in 
2009 een herinneringsmailing gestuurd waarop 
door een aantal leden is gereageerd.

Antroposofisch kinderspreekuur
De uitgaven van het antroposofisch kinderspreek-
uur zijn in lijn met de begroting. De uitgaven 
2011 zullen naar verwachting rond een bedrag 
van € 7.300 uitkomen. 

Bestedingen Solidariteitsfonds
Het solidariteitsfonds is er vooral voor die mensen 
die behoefte hebben aan zorg en die, om wat voor 
reden dan ook, dit niet kunnen betalen. De uitgaven 
zijn in 2010 achter gebleven bij de begroting. 
in totaal zijn er in 2010 door 47 personen verzoe-
ken ingediend voor een tegemoetkoming voor in 
totaal 438 behandelingen bij diverse therapeuten. 
sommige personen hebben voor meerdere 
therapieën een verzoek ingediend. In totaal betreft 
het 42 personen (9 mannen en 33 vrouwen). 
Gemiddeld hebben wij 65% van de behande-
lingskosten vergoed. De standaardregel is dat 
personen ongeveer een derde deel zelf moeten 
bijdragen. in sommige situaties, met name bij de 
duurdere therapieën, wordt daarbij soms een 
uitzondering gemaakt en wordt voor een lagere 
bijdrage gekozen.

Bijdrage onderzoek euritmie
in 2010 heeft de VOAG een bijdrage gegeven  
aan de start van een onderzoek van de Leidse 
Hogeschool dat gericht is op het aantonen van de 
effectiviteit van euritmie therapie bij hooikoorts 
patiënten. Dit onderzoek neemt een aantal jaren 
in beslag. Ook voor 2011 zijn wij voornemens 

om een bijdrage te verstrekken. In dit verband 
hebben wij geen meerjarige toezegging gedaan. 
Dat wil zeggen dat we per jaar beoordelen of  
we een bijdrage zullen schenken.

Schenking ATL Rijn en Schiekade 13 (2009)
Het ATL heeft in 2009 haar nieuwe vestiging op  
nr. 13 in gebruik genomen. Teneinde dit pand 
eenzelfde antroposofische uitstraling te geven als  
nr. 16 heeft de VOAG een bijdrage gegeven voor het 
glaceren van de binnenwanden. Hiermee is een 
bedrag gemoeid van € 9.540 (€ 9.000 excl. BTW)

Nieuwe patiëntenvoorlichting
Ten aanzien van dit mandaat zijn in 2010 geen 
kosten besteed.

Nieuwsbrief
In 2010 is het ontwerp van de nieuwsbrief flink 
onderhanden genomen. De layout is sterk verbeterd 
doordat er ook een vormgever bij betrokken is.

Contributiemailing
De kosten van de contributiemailing komen lager 
uit dan begroot omdat de verzending van de 
contributiemailing en de herinneringsmailing via 
de verzending van de nieuwsbrief is gelopen. 
Deze kosten worden 50/50 verdeeld over de 
VOAG en het solidariteitsfonds.

Cursussen en lezingen
Ofschoon in 2010 wel cursussen hebben plaats-
gevonden heeft dit niet geleid tot extra uitgaven.

PR kosten
Wat betreft 2010 hebben de kosten betrekking  
op de open dag van het ATL gecombineerd met 
de opening van het pand Rijn en Schiekade nr. 13 
in oktober 2010. Voor 2011 worden kosten 
begroot voor de verbetering van de website en 
voor samenwerkingsactiviteiten met andere 
therapeuticums.

 realisatie begroot realisatie begroot
 2010 2010 2009 2011

Exploitatie Totaal

bijdragen 43.571 41.500 42.422 45.000
Rente-inkomsten 335 400 329 300

Totaal baten 43.906 41.900 42.751 45.300

Antroposofisch kinderspreekuur 7.176 7.000 7.240 7.300
bestedingen solidariteitsfonds 11.111 18.150 9.397 14.550
Schenking onderzoek euritmie 1.000 0 526 1.000
Schenking ATL: huisvesting nr 13 0 0 9.540 0
Nieuwe patiëntenvoorlichting 0 200 0 200
Kosten wachtkamer 129 400 487 250
Kosten tuinonderhoud 0 100 0 100
Nieuwsbrief 14.318 14.200 11.022 13.635
mailing contributie 2.372 4.800 4.282 2.974
Cursussen en lezingen 0 300 0 300
pr budget 432 1.000 617 3.000
Administratiekosten 744 800 744 700
Overige beheerskosten 1.707 1.645 785 1.780

Totaal lasten 38.989 48.595 44.640 45.789

Resultaat 4.917 -6.695 -1.889 -489

Vermogenspositie ultimo boekjaar

VOAG 16.218 8.607 14.641 17.586
solidariteitsfonds 40.638 34.748 37.298 38.781

 56.856 43.355 51.939 56.367
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heeft; te veel indrukken maken onrustig en staan 
de ontwikkeling in de weg. 
Rust & regelmaat adviezen alsook bakeradviezen 
worden nogal eens aangeraden.

Ook is er zorg voor de moeder. Vraagt de  
borstvoeding niet te veel, in combinatie met 
slecht slapen en weer beginnen met werk. 
Ondersteunende inwrijvingen of massage door 
onze uitwendige therapeut of fysiotherapeut 
kunnen dan een optie zijn of het voorschrijven 
van voedende baden.
Voor oudere kinderen kan uitwendige therapie 
ook goed zijn bijvoorbeeld bij slechte eetlust, 
onrust en slaapproblemen.

Over de kosten kunt u informatie krijgen van  
Bart Janssen.
Voorwaarde voor gebruik van het kinderspreekuur 
is wel dat u zich inschrijft bij de patiëntenvereniging 
VOAG die een jaarlijkse subsidie geeft aan het 
Kinderspreekuur. Het minimale bedrag is jaarlijks 
45 euro en het streefbedrag is 55 euro per gezin 
(voor alleenstaanden is dit resp. 25 euro en  
30 euro) . Voor de mensen met een uitkering is 
een lager bedrag bespreekbaar.

Tijdens de intake leggen wij U dit nog eens uit.
Het ING rekeningnummer van de VOAG is: 
3704731. Hebt u belangstelling of wilt u zich 
aanmelden dan graag een telefoontje naar bart 
Janssen of Judy van den Berg: tel 071 512 16 41. 
Na de geboorte van een baby komen wij in de  
2e week op huisbezoek indien U daar om vraagt, 
voor een intake en wegen. Vervolgens wordt er 
een afspraak gemaakt, in het algemeen 4 weken 
later op het Kinderspreekuur.

Administratiekosten
Dit betreft de kosten van een medewerker in 
verband met administratieve werkzaamheden ten 
behoeve van de VOAG. 

Vermogenspositie
Het vermogen van de VOAG eind 2010 bedraagt 
€ 56.856. Hiervan heeft een bedrag van € 16.218 
betrekking op de VOAG. De rest betreft het 
Solidariteitsfonds. Het beperkte saldo van het 
VOAG fonds heeft ons doen besluiten om voor 
2011 iets meer VOAG contributie te vragen.

Het antroposofisch Kinderspreekuur

Bart Janssen
Judy van den Berg

Iedere vrijdagochtend is er kinderspreekuur voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Afspreekmogelijkheden 
zijn van 9.00 tot 14.00 uur. Voor gezinnen die niet 
op vrijdag kunnen is een afspraak in de week ook 
mogelijk. U komt dan in het huisartsenspreekuur 
van Bart Janssen. We nemen dan wel extra tijd.
De afspraak op vrijdag bestaat uit 2 delen,  
u komt eerst bij Judy van den Berg. Zij vraagt naar 
de voeding, slaappatroon, lichaamsverzorging, 
veiligheid, ontwikkeling en opvoeding.  
Vervolgens weegt en meet zij de kinderen.
De voeding wordt vooral benaderd vanuit  
biologisch dynamische gezichtspunten.  
De verzorging vanuit natuurproducten.

Vervolgens gaat u naar Bart Janssen, de huisarts. Hij 
onderzoekt de kinderen, registreert de ontwikkeling, 
vraagt naar de ouders en geeft de vaccinaties.
Voeding, gezondheid, ziekten en ontwikkeling 
worden bekeken vanuit antroposofisch (meer 
holistisch) gezichtspunt.
Er wordt ook rekening gehouden met de constitutie 
van de kinderen. Zo kan er sprake zijn van 
sensitieve, open kinderen ook wel kosmische 
kinderen die meer tijd nodig hebben om op aarde 
te komen en derhalve zich wat langzamer 
ontwikkelen, later tanden krijgen en aanvankelijk 
vaak problemen hebben met de voeding.  
Dit in tegenstelling met wat wij noemen de  
meer aarde gerichte kinderen die zich sneller 
ontwikkelen en vroeger tanden krijgen.

Het is mogelijk dat wij een antroposofisch 
medicament ter ondersteuning adviseren bijvoor-
beeld bij darmkrampen, onrust, slecht slapen, 
eczeem, verminderde eetlust, minder groei  
en verhoogde vatbaarheid voor infecties.  
Wij adviseren vaak te letten op de hoeveelheid 
indrukken die het kleine kind te verwerken  
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Vereniging

Ondersteuning

Antroposofische

Geneeskunde

De Vereniging Ondersteuning Antroposofische 
Geneeskunde (VOAG) wordt gevormd door 
patiënten van het Antroposofisch Therapeuticum, 
Rijn en Schiekade 13 en16 te Leiden en stelt zich 
ten doel de inkomsten die voortkomen uit het 
lidmaatschap van de vereniging te gebruiken 
voor:

•  het verzorgen van de Nieuwsbrief en rond-
schrijven

• cursussen en lezingen
•  informatiebijeenkomsten voor nieuwe patiënten
•  informatie, boeken en seizoenentafel in de 

wachtkamers
•  ondersteuning Antroposofische (Zorg)instellingen
• ondersteuning van het kinderspreekuur 
• ondersteuning particuliere therapiekosten

VOAG
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
ING rekeningnummer: 37.04.731

Solidariteitsfonds 
ING rekeningnummer: 85.69.083

Twee acceptgirokaarten
Ieder jaar, in januari krijgt u twee acceptgiro-
kaarten toegezonden. Deze zijn bestemd voor het 
betalen van het lidmaatschap voor de Vereniging 
Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde en 
voor een schenking aan het solidariteitsfonds.  
Alle patiënten krijgen de twee acceptgirokaarten 
toegezonden. Ook de patiënten die tot nu toe 
geen lid van de Vereniging waren. we hopen 
uiteraard dat deze patiënten nu ook lid  
willen worden van de vereniging en/of aan het 
solidariteitsfonds willen schenken.
Verenigingsjaar 2011 loopt van 1-1-2011 tot en 
met 31-12-2011. Het verenigingsjaar loopt gelijk 
met het kalenderjaar en dient bij voorkeur in de 
eerste maanden van het verenigingsjaar vooruit 
betaald te worden.

Solidariteitsfonds
Het ‘Solidariteitsfonds’ biedt patiënten, die op een 
of andere wijze niet in de gelegenheid zijn zich  
te verzekeren of zich niet voldoende kunnen 
verzekeren, de mogelijkheid een verzoek in  
te dienen voor financiële ondersteuning van 
therapiekosten.
Om een verzoek in te kunnen dienen, moet u  
wel lid zijn van de Vereniging Ondersteuning 
Antroposofische Geneeskunde. Uw gift stelt 
andere patiënten in staat om antroposofische 
therapieën te kunnen volgen.

De patiëntenvereniging vindt het solidariteitsfonds 
één van haar belangrijkste taken, daarom wil de 
patiëntenvereniging u dan ook van harte aanmoe-
digen een schenkbijdrage in het solidariteitsfonds 
te storten.

Wanneer u gekozen heeft om patiënt te zijn bij 
het Therapeuticum, is een aanvullende verzeke-
ring naast uw basisverzekering onontbeerlijk. 
Om later niet voor onvoorziene verrassingen te 
staan is een aanvullende verzekering, waarin 
antroposofische therapieën + medicijnen vergoed 
worden, van wezenlijk belang.

Het assistente spreekuur
 
Tijdens het assistente spreekuur kunnen een 
aantal zaken afgehandeld worden zoals:

• Injecties
• Oren uitspuiten
• Bloeddruk metingen
• Hechtingen verwijderen
• Wratten aanstippen
• Reisvaccinaties
• Bloedsuiker onderzoek
• Urine onderzoek
• ECG afnemen

Voor al deze handelingen geldt dat er duidelijke 
afspraken zijn gemaakt wat assistentes wel en niet 
kunnen of mogen doen en bij welke situaties 
alsnog de huisarts er bij geroepen moet worden.
U helpt de huisartsen geweldig door in voor-
komende gevallen direct een afspraak te maken 
bij de assistente voor één van bovengenoemde 
zaken. Het spreekuur van de artsen wordt er mee 
ontlast en de wachttijd voor anderen daarmee 
bekort. Om deze reden, maar ook om beter in te 
schatten hoe lang iets zou kunnen wachten, 
zullen de assistentes aan de telefoon vragen wat 
de reden is om een huisarts te raadplegen.  
Het gaat er dan niet om dat u de assistente 
omstandig uitlegt wat er aan de hand is natuurlijk, 
maar dat u vertelt of het consult gaat om de oren 
uit te laten spuiten of dat u wilt dat er bijvoor-
beeld naar de longen geluisterd wordt.  
De assistentes moeten redelijkerwijs daarmee 
inschatten hoe urgent een bepaalde vraag is en 
daarmee de spreekuren aanpassen.

Afspraak mogelijk op:
maandag en woensdag  08.00 - 10.30
Dinsdag, donderdag en vrijdag  09.15 - 10.30

Uitslagen: 
laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s, uitstrijkjes, 
kweken en dergelijke
bellen tussen 14.00 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Urineonderzoek: 
urine graag ’s morgens bij de assistente afgeven. 
Vermeld duidelijk uw naam, 
geboortedatum, huisarts en waarop het  
onderzocht moet worden.

Wratten aanstippen zonder afspraak: 
woensdag 14.00 - 15.00

Andere dagen op afspraak:
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)
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Mandaten en 
mandaathouders

Nieuwsbrief
Liesbeth borg
Adri staats
Judy van den Berg
Tromp de Vries

Wachtkamers 
sanatha busch
Judy van den Berg
sabine de raaf
Petra Alkema - de Jong

Cursussen/lezingen
Adri staats
Harco Alkema
Bart Janssen

Solidariteitsfonds
Liesbeth borg
Petra Alkema - de Jong
Johan Halverhout

Kinderspreekuur
Bart Janssen
Judy van den Berg

Website 
Petra Alkema - de Jong
Petra Jongbloed
Johan Halverhout

Kwaliteitsbeleid 
Petra Alkema - de Jong
Tromp de Vries

Lidmaatschap VOAG
per jaar

alleenstaande
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streefbedrag € 30

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55

Bestuur VOAG
Voorzitter
Johan Halverhout
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Tromp de Vries
(trompdevries@casema.nl)

Penningmeester 
Johan Halverhout

Algemene bestuursleden
sanatha busch
Adri staats
Jos Delnoij
Kees van Ettekoven

Reacties

Inhoudelijke reacties aan
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