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De Zon

Voorwoord
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf
heb ik net een zonovergoten Pinksterweekend
achter de rug. Dan waan je je even in de zomer.
Wat een kracht heeft die zon. De planten in de
tuin schieten omhoog en zittend op je terras voel
je de zonne-energie door je heen stromen.
De zon maakt mensen blij.
Het is alweer mei. We tellen de dagen tot de
vakantie en hopen natuurlijk dat de zon ons niet
in de steek zal laten. Deze nieuwsbrief heeft als
thema “de zon”. Vanuit een aantal richtingen
wordt het thema “zon” belicht. U vindt er zelfs
spelletjes voor in de zon en schaduw. Neem hem
dus mee op vakantie en ga er eens lekker voor
zitten.
En of u nu wel of niet op vakantie gaat:
de zon schijnt overal. Geniet ervan.
Johan Halverhout, voorzitter VOAG
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Nieuws over de praktijkorganisatie
Petra Alkema - de Jong, praktijkmanager
Avondspreekuur praktijk Harco Alkema
In de regel is er een avondspreekuur op de
maandagavond voor de patiënten uit de praktijk
van Harco Alkema. In het geval dat er
een feestdag, vakantie of avonddienst voor
de dokterspost op maandag valt, zal het
avondspreekuur in de meeste gevallen op
de dinsdagavond plaatsvinden. Check de
website www.atl-leiden. Afspraken voor het
avondspreekuur maakt u bij de assistente.
Eén vraag per consult
Tijdens de huisartsenspreekuren komt het soms
voor dat er te weinig tijd is om alles met de arts
te bespreken waarvoor u gekomen was. Om
ervoor te zorgen dat u genoeg tijd hebt om met
de huisarts uw vragen te bespreken is het goed
om te weten dat u voor één klacht een enkel
consult (10 minuten) kunt laten inboeken door
de assistentes. Voor maximaal 3 klachten kunt
u een dubbel consult (20 minuten) laten plannen.
Schroom niet om van deze laatste mogelijkheid
gebruik te maken indien gewenst. Mocht er
onverhoopt meer tijd nodig zijn om e.e.a. te
bespreken, dan maakt de arts een vervolgafspraak
met u.
Medewerkers
Vanaf 1 september a.s. zal Susanne van Tuijl
met zwangerschapsverlof gaan. Dit betekent dat
zij vanaf half december weer werkzaam zal zijn
in de praktijk van Harco Alkema. Tot die tijd zal
Harco zelf, samen met de arts in opleiding die
dan hier werkt, zijn praktijk runnen.
Tijdelijke waarneming praktijk Liesbeth Borg
Sabine de Raaf neemt tijdelijk de kunstzinnige
therapiepraktijk van Liesbeth Borg waar;
Liesbeth blijft wel de mindfulness trainingen
geven. Liesbeth is i.v.m. de zorg voor haar ernstig

zieke partner de komende tijd afwezig.
Sabine werkt al enkele jaren binnen het ATL
als kunstzinnig therapeute met kinderen,
maar daarnaast heeft zij ook ervaring met het
werken met volwassenen.
Niet verschijnen op afspraak wordt berekend
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
(€ 9,50 voor een afspraak van 10 minuten,
€ 19,- voor een langere spreekuurafspraak).
Deze kosten dient u zelf te voldoen en zijn niet
declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.
Digitale nieuwsbrief (nieuwsflits) mogen wij
uw mailadres ontvangen?
Tot nu toe verschijnt onze nieuwsbrief met een
frequentie van drie maal per jaar. Een hogere
frequentie zouden we ons op dit moment uit
kostenoogpunt niet kunnen veroorloven.
Tegelijkertijd merken we dat we soms tussentijds
nieuws hebben dat we graag met u zouden willen
delen.
Om die reden hebben wij het plan om naast
de huidige driejaarlijkse (papieren) nieuwsbrief
de mogelijkheid te onderzoeken om tussentijds
met een zogenaamde digitale nieuwsbrief
(nieuwsflits) te komen. Deze tussentijdse
nieuwsbrief willen we dan vooral gebruiken om
tussendoor aankondigingen te doen van cursussen
en lezingen, antroposofisch nieuws, medisch
nieuws, etc. We willen u niet overvoeren met
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GeZZond Check / Preventie Check in 2012
mails en willen dan ook de nieuwsflits uitsluitend
inzetten wanneer er belangrijk nieuws te melden
is. We kiezen dan ook niet voor een verzending
met een vaste frequentie.
De mail biedt ook de mogelijkheid om op termijn
in plaats van de huidige papieren nieuwsbrief een
digitale versie te versturen. Dat kan belangrijke
kostenbesparingen opleveren. Onze eerste insteek
zal echter zijn: ervoor zorgen dat we in het bezit
komen van voldoende mailadressen. Pas wanneer
we voldoende mailadressen hebben zullen we
overgaan tot het versturen van een digitale
nieuwsbrief.

Ook dit jaar is het nog mogelijk om een GeZZond
Check bij ons te laten verrichten waardoor u een
actueel beeld krijgt van een aantal aspecten van
uw gezondheid. De prijs van deze check is
dit jaar verlaagd van € 90,- naar € 75,-.
Tijdens deze GeZZond Check wordt uw gezondheid op een aantal belangrijke lichamelijke
punten beoordeeld:
• Bloeddruk
• Cholesterol en suikerbepaling in het bloed

Vanzelfsprekend zullen we altijd rekening houden
met het feit dat niet iedereen via de mail bereikbaar is. Nadrukkelijk willen we hierbij ook
aangeven dat we de mail niet zullen gebruiken
voor het versturen van medische gegevens.
Zoals gezegd is onze eerste insteek het
verzamelen van mailadressen. We hebben op
dit moment van vrijwel niemand het mailadres
in ons bezit.
Vandaar dat we u hierbij willen oproepen
om naar de website van het ATL te gaan
(www.atl-leiden.nl) en linksonder op de
webpagina te kiezen voor “aanmelden nieuwsbrief”. U wordt dan naar een pagina geleid waar
u uw gegevens kunt invullen. Dit geldt voor
iedereen die nieuws via de mail wilt ontvangen.
Dat kunnen dus meerdere personen per gezin
zijn. Vanzelfsprekend kunt u zich te allen tijde
ook weer afmelden.
Wij hopen dat veel mensen gehoor zullen
geven aan onze oproep en hun mailadres
zullen opgeven.

• Kans op diabetes en hart- en vaatziekten
•	Verhouding tussen lengte,
gewicht (BMI) en buikomvang
• Voeding en beweging
• Longfunctie onderzoek (indien nodig)

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 € 75,- en worden
per incasso geïnd. Overigens vergoedt een aantal
andere verzekeraars ook GeZZond Check /
Preventie Check (gedeeltelijk of
helemaal), informeer hiervoor bij uw verzekeraar.
Voor een afspraak of vragen kunt u contact
opnemen met de assistente, tel. 071 512 16 41,
keuze 4.

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.

Bent u op zoek naar een sfeervolle vergaderruimte, oefenruimte of spreekkamer?
Het ATL verhuurt een aangename, sfeervolle vergaderruimte voor 10 personen in de avond
of in het weekend. Ook is het mogelijk de oefenzaal of een van de andere ruimtes te huren.
Informatie kunt u verkrijgen bij Petra Alkema - de Jong via ons email adres:
administratie@atl-leiden.nl.
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De Zon
Waar zich het sidderend oosten wijd ontvouwt
bij dagebrand, steeg fel van ruimtehonger
de zon, laaiend de luchten lichter, jonger,
en sloeg de velden in met zijn roem van goud.
De nacht en al wat donker, stil en oud
geweest was vluchtte in ’t west – een vogel drong er
juichend uit duistre kim, en hoger zong er
zijn schal den zon toe sprenklend klankengoud.
O, eeuwig oog, dat de eenheid kan ontwaren
der aarde in ’t leed van slaapdoorweven duur,
en heel der zee, en koelt zijn blakend vuur
in ’t lange slaan der wentelende baren O, kon ‘k hoog boven ’t wolkdoorschuimde waaien
smart en geluk in één vuur samenlaaien –

A. Roland Holst
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Goud-Roos-Lavendel-zalf of Goud-Roos-Lavendel-olie
Toke Bezuijen, verpleegkundige in
de uitwendige therapie

De natuur schenkt ons allerhande middelen
die ons kunnen helpen bij dat wat ons op een
bepaald moment “ontbreekt”. We kunnen rijk
‘plukken’ uit de natuur om ons heen, omdat het
ons past, omdat die uit elementen bestaat waar
wij uit zijn opgebouwd. Behalve planten en
dieren (bijen, mieren, etc.) kunnen ook mineralen
en metalen tot werkzame geneesmiddelen
verwerkt worden.
Laten we eens de bijzondere zalf bekijken
die uit een combinatie bestaat van gepotentieërd
goud, etherische olie van roos en van lavendel.
De Aurum/Lavendula comp. Salbe.
De inhoudsstoffen: Aurum metallicum praeparatum D5/Oleum aethereum Lavendulae 0,3% /
Oleum aethereum Rosae 0,3%
ung 25 gram.
Goud
Alle krachten die in het heelal werken staan
met elkaar in verbinding en werken gezamenlijk
in op de mens op aarde. Reizende aan het
firmament zien we Maan, Mercurius, Venus,
Zon, Mars, Jupiter en Saturnus die diep op onze
levensprocessen inwerken. De metalen zilver,
kwik, koper, goud, ijzer, tin en lood zijn daar
aardse representanten van en kun je zien als
‘ontvangers’ voor die kosmische hemelse zenders.
Goud is het zonnemetaal (Aurum, au) en binnen
de mens verbonden aan hart, bloedsomloop
en thymusklier. Sinds vroegste tijden is goud
het symbool van koninklijke waardigheid. Zuiver
goud is rekbaar…een luciferskopje goud kan
worden uitgerekt tot een draad van meer dan
3 km lengte!, zeer uitdijend dus. Goud reageert
noch met zuren, noch basen. Is autonoom in
die zin. En met een soortelijk gewicht van
19 heeft goud de grootste dichtheid van de zeven
metalen van de alchemisten. In getallensymboliek

is 19 een zonnegetal dat geestelijke activiteit
symboliseert. Goud verenigt in zich een prachtige
harmonie tussen intensieve verdichting en
uitbreidende lichtheid. Goud wordt weergegeven
als een cirkel (zon), met daarin een stip, een punt.
Alles omvattend en toch op zich en ook niet
zonder elkaar kunnen, net als het hart en
de bloedsomloop, is de zon.
Roos
De Roos voert langs zielestemmingen,
zoals ”es ist ein Ros entsprungen” , tot Maria
die “durch ein Dornwald ging”. Twee bijzondere
aspecten verenigt zij in zich, die van het leven
en die van de dood; koningin van alle bloemen,
met haar prachtige kleur en geur, en doornen
aan de stengels die makkelijk een bloeddruppel
aan de vingers ontlokken, naast de doodse
verhouting. De Roos heeft een verbinding tot
beiden en verenigt dat binnen haar levensloop.
Haar wortels zijn diep en stevig verankerd in
de aarde. Het blad van de roos bestaat uit een
aantal kleinere blaadjes, meestal vijf die samen
als een veer aan een centrale stengel zijn
bevestigd. Dat heeft iets geheimzinnigs, zoveel
symmetrie. Op de takken en stengels zitten stekels
(officieel geen doornen). En aan het uiteinde van
de takken zónder stekels vormt de plant haar
bloemknoppen. Daar ontvouwt zich in
harmonische vorm een rozenbloem, stralend,
fluweelzacht en geurend. In een volmaakte cirkel
zet de roos haar bloemblaadjes op de basis van
de bloem. In een vijfster, een pentagram, groeien
vijf groene kelkbladeren om vijf witte of rode
kroonbladeren. Naar binnen toe volgt een krans
van gele meeldraden.
Zo is een roos eigenlijk een bijzondere verschijning tussen hemel en aarde, met haar krachtige
wortels grijpt de roos diep in de bodem, door
stam en takken stroomt sterke levenskracht
die ze dan omvormt tot bloemen en haar
bijzondere geur. De rozenbottel is een vlezige
N i euw s bri e f AT L & VOAG / J U N I 2 0 1 2
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vrucht die afhankelijk van variëteit oranje, purper,
rood van kleur kan zijn, rond, langwerpig of
flesvormig van vorm, en veel vitamine C kracht
bevat.
Inmiddels zijn er 20.000 ! variëteiten van rozen
maar de vijfhoek het pentagram, blijft de grondvorm. Ook het pentagram is net als de roos al
duizenden jaren een symbool. Elke stroming
in culturen geeft eigen waarde aan de vijfster.
Volgens Aristoteles bestond de kringloop van
kosmos bv uit vijf elementen, vuur, water, lucht,
aarde en ether (die zorgde voor de beweging
van de hemellichamen). En in de alchemie
kent men de quinta essentia, de vijfde essentie.
Dat staat voor de steen der wijzen die het
mogelijk moest maken onedele metalen in
goud om te zetten of in overdrachtelijke zin,
het innerlijk van de mens te verheffen tot een
spiritueel niveau. De alchemisten beschouwden
de ontwikkeling van elke plant als een beeld voor
innerlijke groei en de roos, met haar vijftallen,
als summum voor dat wat in wording is.
Er is overigens geen vijfster in het mineralenrijk
te vinden, alleen in het ‘levende’ planten-,
dieren- en mensenrijk.
Roos en haar bijzondere rozengeuren geeft
innerlijke kracht en harmonie, maar doet het
zacht en teder (fluweel). Ze verzacht emotionele
irritaties en verdriet, en geeft energie als je
terneergedrukt bent. Rozenolie is verbonden
met ons hartchakra, het orgaan van liefde en
vergeving.
Niet voor niets dat kinderen het kinderrijmpje
zingen: ‘ben je boos, pluk een roos, zet hem op
je hoed, dan ben je morgen weer goed’.
Lavendel
Lavendel is een plant die inmiddels iedereen wel
kent. Zowel de worteling, het blad en de kleur
en vorm daarvan, het struikachtige, de kleur van
de bloemen, en de lavendelgeur zijn welbekend.
Van de geur ontspan je je, van de blauwe kleur
8
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kom je tot rust. Uitspreidende geuren in
insnijdende verdichtende vorm, gekeerd naar de
zon, groeiend in een overdaad van warmte.
Goud-roos-lavendelzalf als uitwendige toepassing
Met deze ‘hartezalf’ van Weleda kun je de streek
van het hart zachtjes inwrijven zodat je het
onrustige hart, of storende hartkloppingen
tot bedaren kan brengen, maar ook stress van
nervositeit en spanningen loslaten. De geur is
onvergetelijk, brengt al snel verlichting en helpt
een handje bij het vredige inslapen. Overal daar
waar ons hart een beetje ‘klem’ is komen te
zitten, hetzij fysiologisch of emotioneel gekwetst
(hartkloppingen, angsten, verlies, rouw, scheiding
zowel voor kinderen als volwassenen, bij kanker
en de ontmenselijking van de behandelingen,
bij moeilijke start van kinderen na de geboorte,
bij herstel na ziektes etc. ) wordt weer ruimte
en verlichting geboden. Nog meer werking krijgt
het door er een harte’-lapje’ van te maken
( = een zijden lapje waarop je de zalf aanbrengt
en op het hart legt, afgedekt met een plukje wol)
of een ‘hart-orgaan-inwrijving’ door een antroposofische fysiotherapeut of verpleegkundige.
De zalf is op recept verkrijgbaar.
Goud-roos-lavendelolie als uitwendige toepassing
Er is ook een prachtige olie die zonder recept
verkrijgbaar is bij Wikkelfee, waarin je de
goudstukjes goed kunt zien in de olie, en
eveneens zeer harmonieus welriekend is.
Met deze olie kun je precies hetzelfde doen als
bovenstaande, maar dan inwrijven met olie of
een olie-lapje maken. Maar met een AromaBroes
kun je deze olie ook gebruiken voor een o
liedispersiebad. Dat bad zorgt ervoor dat 3-4 cc
prachtige olie uw lichaam helemaal omhult en
er door opgenomen wordt. Zo raakt het in warmte
onze bloedsomloop en het hart.

…
Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
Vooral door mijnheer broeder zon
Die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
Van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
….
			

Uit ‘Het zonnelied’ van Frans van Assisi

Heb zon in je hart,
Verlies nooit de moed.
Heb zon in je hart,
En alles wordt goed.
			

Verkregen via Manja Wodowoz - de Boon
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Zonnegoud
Bart Janssen, huisarts
Dit keer is het thema van de nieuwsbrief de zon.
Dit is toepasselijk voor de komende tijd wanneer
de zon weer op ons kan inwerken en de moeheid
van de winter kan verdrijven. De zon is een heel
belangrijke bron van energie en levenskracht.
Waar ik aan denk is de gezonde kleur die je er
van krijgt. Aan de vitamine D die in de huid
aangemaakt wordt onder inwerking van het
zonnelicht. En verder vooral aan goud en aan
Sint Janskruid.
Gezonde kleur krijg je als je veel buiten komt en
liefst in beweging bent zoals fietsen en wandelen.
In de praktijk merk ik al jaren dat een lange warme
zomer minder luchtweginfecties oplevert in de
herfst en winter. Veel regen geeft drukke spreekuren.
Warmte en drogere lucht is vooral goed voor jonge
kinderen. Oorproblemen verdwijnen als sneeuw
voor de zon.
Bekend is dat vitamine D belangrijk is voor het
afweersysteem. Vitamine D (zon) is belangrijk voor
de werking van het afweersysteem. Bij infecties
maar ook bij sommige vormen van kwaadaardige
ziekten. Het wordt daarom bij jonge kinderen en
ouderen (vanaf 55 jaar) geadviseerd. Ik vind het
doseringsadvies van de Wereld Gezondheidsraad
wel te hoog. Het is belangrijker om vaak naar
buiten te gaan en op een natuurlijke manier
vitamine D aan te maken in de huid onder invloed
van licht. Zodat we zelf een voorraad kunnen
aanmaken om de wintertijd door te komen. Lukt dit
onvoldoende dan kan het nuttig zijn om het toe
te voegen in de vorm van vitamine D tabletten.
Risicogroepen zijn jonge kinderen, mensen met
een donkere huidskleur, mensen die sluiers dragen
en ouderen die te weinig buiten komen.

10
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We wisten al dat kinderen goed groeien door
het zonlicht. Vitamine D stimuleert de groei van
de botten. In donkere steden kwam vroeger vaak
de zogenaamde Engelse ziekte voor waarbij
beenderen krom groeiden en de schedel van
kinderen te week bleef. We weten ook dat een
tekort aan vitamine D moeheid en spierzwakte
als gevolg kan hebben.
Goud is een belangrijk geneesmiddel in
de antroposofie. Wij zien goud als het metaal
wat zonnekracht in zich heeft. In Toscane waar
natuurlijk vaker de zon schijnt, schilderen de
mensen de huizen ook in warme tinten.
Dit geeft een warme en weldadige uitstraling.
De laat-middeleeuwse kunst, die we in Siena
en Florence in kerken en musea kunnen bekijken,
laat veel goud zien. In schilderijen is veel goud
verwerkt dat je toe straalt. Goud werd in de
middeleeuwen gebruikt als symbool van reinheid
en zuiverheid. Goud wordt ook in de
boeddhistische pagoden veel gebruikt. Boeddhisten
maken van goud heel dun bladgoud wat verkocht
wordt bij de tempels en wat men plakt op de vaak
immens grote Boeddha beelden.

Tenslotte nog het Sint Janskruid (Hypericum)
wat volop bloeit op het hoogtepunt van de zomer
in Sint Janstijd op 23 juni.
Sint Janskruid wordt voorgeschreven tegen
depressieve stemmingen waarbij de zonnekracht
ingezet wordt tegen de donkere gevoelens.
In de antroposofische geneeskunde wordt de
werking van Sint Janskruid medicinaal nog
versterkt door sporen van goud aan compost
van Sint Janskruid toe te voegen zodat het goud
opgenomen wordt in het organisme van het kruid.
Dit wordt dan verwerkt in het geneesmiddel Aurum
per Hypericum (Sint Janskruid met goud).
Goud heeft als kwaliteit licht, leven en ordening.
Het representeert de kracht van de zon, het is tot
substantie geworden zonnekracht. Het is de koning
onder de metalen. Het streeft naar harmonie en
zorgt voor balans.
Medisch gebruiken wij goud in homeopathische
dosis om energie, warmte, harmonie en stabiliteit
te geven. Als middel om beter in je lichaam
te komen, het middengebied te versterken (gevoel)
en als voeding voor het hart. Zoals de zon het
centrum is van het planetenstelsel zo is het hart
het centrum van ons organisme. Beeldend zien
wij organen als planeten die rondom het hart
(als middelpunt )een plaats hebben. Zo zien wij
bijvoorbeeld een relatie tussen de nieren en Venus,
tussen de lever en Jupiter, tussen de galblaas
en Mars, de geslachtsorganen en de Maan,
tussen Mercurius en de longen en de botten en
Saturnus. In werkelijkheid is het wel ingewikkelder
maar het gaat om het beeld.
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Zonlicht op en in ons lijf en in ons eten
Judy van den Berg, diëtiste
Het vorige artikel wat ik schreef voor deze nieuwsbrief ging over de lymfe en eindigde met een
overdenking over een betekenis die heel vroeger
is toegekend aan het woord lymfe, namelijk
‘lichtdrager’. Dit suggereert reeds dat de mens
iets van doen heeft met licht.
In dit artikel wil ik schrijven over het belang van
zonlicht als directe en indirecte voedingsbron.
Direct in de zin van opnemen van zonlicht
door onszelf bloot te stellen aan de zon en indirect
door opgeslagen zonlicht in onze voeding.
Een van de eerste bijscholingen in het antroposofische
werkveld die mij bijzonder fascineerde was de
2 daagse scholing met de titel ‘Licht in voeding’.
De Duitse antroposofisch diëtist Johannes Kingma
wist mij 2 dagen te boeien door o.a. het hele
scheikundige periodieke systeem waar alle materie
uit is opgebouwd te relateren aan meer of minder
opgeslagen licht. Bij het verbranden van stoffen,
bijvoorbeeld magnesium, fosfor of ijzer komt meer
of minder licht én meer of minder warmte vrij.
Dan is het licht duidelijk waarneembaar.
De eerste wetenschapper die zich met licht en ons
lijf bezighield was een Russische natuurkundige,
Alexander Gurwitsj (1933), hij vooronderstelde
dat alle cellen licht uitstralen. Aan het begin van
de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekten
en bewezen Duitse natuurkundigen (Popp en
Mersmann) dit op wetenschappelijke wijze.
Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het
ook en slaan het op. Ook werd ontdekt dat alles zijn
eigen specifieke (licht)straling heeft. Elke bacterie,
elk virus, elk orgaan, elk zware metaal en elke
ziekte.
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Dr. Bircher Benner was een van de eerste artsen die
de lichtkwaliteit in voeding van het grootste belang
achtte, belangrijker dan de hoeveelheid vitamines en
mineralen en calorieën e.d. Hieruit ontstond in de
natuurgeneeskunde een heel specifieke kijk op
voeding.
En hiermee komen dan vragen omhoog als
‘wat is de betekenis van licht in ons lijf’ en
‘wat is de betekenis van licht in voeding’,
waaraan draagt het bij, wat van onze lichaams
processen wordt door licht gereguleerd of
beïnvloed? Een antwoord hierop is m.i. niet zo
makkelijk te geven en voor te stellen, maar wel
boeiend om mee bezig te zijn.
Zonlicht via de voeding
In de voedselketen van de mens staat het
plantaardige leven aan het begin. Aan het begin
van de voedselketen van vissen staat plankton.
Het ontstaan van plankton is afhankelijk van
fotosynthese, dus omzetting van zonlicht.
Aan het begin van de voedselketen van dieren
die wij eten staan planten (die ook afhankelijk
zijn van de fotosynthese à lichtenergie wordt
omgezet in koolhydraten, dus brandstof).
Plankton geeft zelfs licht…(zie Wikipedia)
Licht verdwijnt niet bij de fotosynthese, maar wordt
opgeslagen. De docent waarover ik net schreef
beschrijft het zo: ‘licht is altijd in beweging. Je kunt
licht niet vastpakken, niet grijpen (eigenlijk ook met
het verstand niet begrijpen). Licht kun je dus ook
niet bewaren ook niet sparen. We voeden ons het
best met voedingsmiddelen die nog dicht bij het
leven staan. In hout is het licht zó verdicht, dat
wij ons er niet mee kunnen voeden. Ook benzine
kunnen wij niet verwerken, terwijl de suikers qua
structuur daarin niet zo veel verschillen van de
koolhydraten die wij wel kunnen verteren. Hoe
dichter een substantie bij het leven staat hoe meer

licht er vrijkomt bij de verbranding ervan. Staat een
substantie verder weg van het leven, dan komt er
juist meer warmte vrij en nog maar weinig licht.
Bij verbranding van hooi (gedroogd gras)
zie je veel licht, maar het geeft weinig warmte.
Verbranding van hout geeft veel warmte en
minder licht.
Nog een stapje verder is turf en dan de steenkool,
met heel weinig vlam en veel warmte. En antraciet
geeft geen zichtbaar licht meer, maar wel heel
veel warmte.
Hoewel er in antraciet dus veel energie is opgeslagen, kunnen wij ons er niet mee voeden. De mens
heeft voedsel met levend licht nodig. Voedsel
bindt het licht aan substantie,
aan koolhydraten en aan vetten. Iedere vorm van
bewerking, zorgt voor vermindering van de
licht-energie’
Het deel van de plant wat de meeste hoeveelheid
zonlicht heeft opgeslagen zijn de zaden.
Zaden zorgen voor het nieuwe leven, dus dat lijkt
ook wel van belang.
Zaden die zij consumeren zijn: granen; zaden als
sesamzaad, zonnebloempitten, venkelzaad; noten
als walnoten en amandelen (niet de pinda,
dat is een peulvrucht die juist in de grond zich
ontwikkelt).
Verder bevatten onverzadigde vetten veel licht,
de verzadigde vetten veel minder. Dus ook weer
de olie in zaden, noten en kiemen van de granen
(die helaas bij de broodbereiding van tegenwoordig worden verwijderd!!) Vis en zeker vette vis
bevat dus relatief veel licht, zeer waarschijnlijk
van levensbelang in de diepe donkere wateren
van de oceaan!! De onbewerkte onverzadigde
vetten uit de plantenwereld
én dierenwereld zijn voor de mens ook van
levensbelang – vanwege de lichtkwaliteit???
Voor de zekerheid stopt een firma als Becel het
maar in de margarine in de vorm van Omega 3
vetzuren. De wereld op zijn kop: eerst de mooie

vloeibare oliën smeerbaar maken en dus een
verhardingsproces laten ondergaan en dan
Omega 3 eraan toevoegen. We staan veel dichter
bij de natuur als we gewoon de zaden en noten
nuttigen en de volkoren granen vanwege veel
meer factoren dan de stofjes die we kennen,
o.a. dus ook de lichtkwaliteit.
In de natuurgeneeskunde worden licht en de
lichtdeeltjes gezien als dragers van informatie
wat een geheel netwerk vormt in ons lichaam.
Via dit netwerk wordt bij disharmonie in een
systeem of orgaan of proces gepoogd harmonie
te bewerkstelligen door de energie goed te
verdelen en te laten stromen. Het lichaam is
continu bezig met herstelprocessen waar licht,
maar zeker ook warmte toe bijdraagt.
Levend voedsel draagt bij aan het voorzien van
ons lijf van deze goede energie, het bevat het nog.
Niet voor niets dat tegenwoordig Superfood als
quinoa, gojibessen, gember en cacao wordt
gezien als herstellers van vele lichaamsprocessen.
Naast genoemde zaden zijn natuurlijk fruit,
kruiden en groenten het meest levende voedsel
wat wij kunnen nuttigen.
Er zijn verschillende laboratoria in binnen en
buitenland, met name met een antroposofische
achtergrond die de kwaliteit van voeding onderzoeken vanuit dit perspectief. Hierover zullen we
nog veel gaan vernemen.
Bijvoorbeeld in Duitsland kristallbildlabor.de
en in Nederland crystal-lab.nl, hun visie
vermeld wordt op hun site wil ik hier graag
overnemen:
‘voeding is veel meer dan een verzameling
van goede en slechte inhoudsstoffen; dit zou
levende organismen namelijk reduceren tot
chemische en fysische verschijnselen waardoor
aspecten buiten beschouwing worden gelaten
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13

die onlosmakelijk verbonden zijn met levende
organismen (zoals groei, rijping en veroudering).
Met de voedingskristallisatie methode zijn deze
levensprocessen, en hoe deze op elkaar ingrijpen,
aanschouwelijk te maken’.
Ik hoop hiermee iets te hebben verduidelijkt over
dit onderwerp. Het artikel is voor mij niet volledig
als ik niets schrijf over Vitamine D en de zon.

De huid laten wennen aan licht, waarbij
pigmentvorming optreedt ofwel we worden bruin
geeft ons de kans om meer licht op te nemen
en dus zelf vitamine D aan te maken. Hiermee
kunnen wij een hele goede wintervoorraad
opbouwen. Een waarschuwing voor te veel
zonlicht en verbranding blijft natuurlijk van
kracht. Het streven naar een zo laag mogelijk
cholesterol is dus niet goed; wij kunnen vitamine
D niet maken zonder de stof cholesterol in
de huid….

Zonlicht via vitamine D
Allereerst: vitamine D is geen vitamine.
De definitie van een vitamine is: een vitamine
is een stof die het lichaam in zeer kleine hoeveelheden nodig heeft en die niet of zeer beperkt door
het lichaam kan worden gemaakt.
Vitamine D is hét voorbeeld van een stof die
het lichaam zelf kan maken en wel met behulp
van zonlicht. Vitamine D is een steroïde hormoon
en de grondstof hiervan is cholesterol!! Licht
wordt in de huid opgenomen door cholesterol
en getransporteerd naar de nieren en lever om
vervolgens omgezet te worden tot vitamine D.
Dit hormoon heeft waarschijnlijk in elke celkern
een functie; hier wordt momenteel enorm veel
onderzoek naar gedaan en vitamine D wordt
veelvuldig voorgeschreven bij vele aandoeningen,
meer en meer. Voor mij hierbij de spannende
vraag ‘wat heeft dit met het licht te maken,
hebben wij chronisch een tekort aan zonlicht??’
Ergens las ik dat zelfgemaakte vitamine D beter
opgeslagen kan worden voor een (winter)voorraad
van de synthetische vorm, ofwel er is een
verschil….
Bij onvoldoende buiten komen en/of veelvuldig
gebruik van zonnebrandcrèmes met een hoge
factor kan een te kort aan vitamine D ontstaan.
14

N ieuwsb r ief ATL & VOAG / JUNI 2012

Duindoornelixer en ander zongerijpt met name
rood en oranje fruit bevat veel beschermende
stoffen ofwel antioxidanten om de huid
te beschermen tegen verbranding en schade.
Per 15 minuten zon op handen en gezicht
maken wij 25 mcg vitamine D aan. De dagelijkse
behoefte wordt door de Gezondheidsraad geschat
op 50 mcg per dag.
Het hebben van beweging tijdens inname van
deze voedingsbron is van onmeetbare waarde !!!
hart en longen worden aangesproken en laat nu
juist bij een vitamine D tekort een verhoogd risico
ontstaan voor hart- en vaat aandoeningen…..
Vitamine D wordt ook aanbevolen voor een goed
skelet. Het skelet bouwt pas goed op als wij
bewegen, als we de zwaartekracht overwinnen,
dus gewoon LOPEN.

minder depressieve gevoelens hebben????
Hier wil ik graag wijzen op een boekje met
de titel ‘loop je zorgen uit je lijf’ van
Thom Hartman (psycholoog). Hij beschrijft het
achterop zijn boekje zo: ‘als we wandelen
worden beide hersenhelften gelijktijdig en in
gelijke mate gestimuleerd. Daardoor ontstaat
er een betere uitwisseling tussen beide hemisferen
en kunnen de hersenen vastzittende patronen
oplossen, die als gevolg van stress of een
traumatische ervaring zijn ontstaan. Een halfuurtje
wandelen per dag is al voldoende om onze
zorgen letterlijk uit ons hoofd te krijgen en
klachten, variërend van kort maar hevig
overstuur zijn tot chronische aandoeningen
zoals posttraumatische stress of depressie,
wezenlijk verlichten. Wandelen is dus niet alleen
een weldaad voor het lichaam, zoals al bekend,
maar ook zeer bevorderlijk voor ons emotionele
en psychische welbevinden’.
Voor achtergrondinformatie, verdere oriëntatie:
Googelen op biofotonen of biophotonen
Googelen op Bircher Benner
Genoemde laboratoria: crystal-lab.nl en
kristallbildlabor.de

Er is ook een relatie tussen een vitamine D tekort
en depressieve gevoelens. Zou het zo kunnen zijn
als wij holistisch kijken i.p.v. alleen naar de stof
vitamine D, dat mensen die veel buiten bewegen
door hun ‘wandelgang – liefst met bewegende
armen’ indrukken beter kunnen verwerken
(alle indrukken kunnen zakken), zich beter
gaan voelen, zich meer verbonden voelen met
de natuur, meer doordrongen worden door vitale
krachten uit de natuur zoals licht en DAARDOOR
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“Kleine verhandeling over het innerlijk leven”
Lekkere snack

Geroosterde zonnebloempitjes
Wat heb je nodig
biologische zonnebloempitjes en biologische sojasaus
Bereiding
in een droge koekenpan zonnebloempitjes al roerend
lichtbruin roosteren, direct in een schaaltje doen
en er een theelepel sojasaus snel
doorheen roeren totdat het sissen stopt.

Heerlijk ook op de salade of gekookte granen.

Ingrit Hoogendoorn, psycholoog
Kleine Mies (8 jaar) gaat morgen op schoolkamp.
“Tante Ink ik ga wel drie hele dagen weg, want ik
ga op maandag weg en kom woensdag pas om
16.00 uur thuis”, zegt zij trots. Ik zie dat Mies zich
HEEL GROOT voelt, want haar oudere nicht Youri
gaat pas in de 6e klas op kamp. “Ja duh!?”.
Een kleine (adem)pauze volgt. “Tante Ink, ik ga
ook TWEE Nachten weg.!?”. Door de toon waarop
Mies deze zin uitspreekt is mij niet duidelijk of
zij deze zin bedoelt als feitelijke informatie
-zo van: Ik ben dus ook twee nachten weg en
dus kan jij mij de komende nachten niet bellen!
- of dat zij haar tante iets wil meedelen over haar
innerlijke belevingen. Met andere woorden:
ik hoor dus een punt, een uitroepteken en een
vraagteken in die ene zin die Mies uitspreekt.
Tante Ink ik ga 3 dagen op kamp, punt
(een mededeling). Tante Ink ik ga op kamp en
dit vind ik echt cool men!’, uitroepteken.
En: Tante Ink, ik ga op kamp en vraag mij af
of ik mijn mama zal missen? Toch wel een groot
vraagteken voor zo’n klein meisje!
In onze Nederlandse schrijftaal is het niet
gebruikelijk om een zin te eindigen met drie
leestekens. De kinderen op school leren al vroeg
dat Onze Grammatica voorschrijft dat een zin
eindigt met 1 leesteken: een punt, een
uitroepteken of een vraagteken. En het leesteken
‘.!?’ is nog niet officieel opgenomen in onze
schrijftaal. Onofficieel zijn dit soort ‘leestekens’
al lang opgenomen in de zogenaamde sociale
media. Naar ik heb begrepen verfraait de moderne
mens zijn facebook-, hyves- en twitterteksten met
allerhande leestekens, zoals met smilies, droedels
en met pictures. Dit alles om de ontvanger
duidelijk te maken wat hij beleeft bij een bepaalde
uitspraak. De huidige generatie is zich dus bewust
van het feit dat geschreven woorden door een
lezer anders opgevat kunnen worden, dan zoals
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de schrijver heeft bedoeld. En om misverstanden
te voorkomen geeft men met ‘tekens’ aan hoe
een bepaald woord of zinsnede door de lezer
dient opgevat te worden. Vanuit het idee dat een
tekst een juiste afspiegeling dient te zijn van
de belevingswereld van de schrijver, doet de
huidige generatie dus veel moeite om van
een tekst een juiste weergave te maken, met
alle stijlmiddelen vandien. Ik vind de aandacht
voor de persoonlijke tekst of voor de eigen
belevingswereld überhaupt een opvallend
kenmerk van deze (post)moderne tijd. Mijn vader
ook. Hij vindt het wel eens teveel en te
persoonlijk. Maar gelukkig heeft hij ook de
‘delete-knop’ op zijn PC ontdekt. En daarbij:
Hij is natuurlijk van een andere generatie
en begrijpt er dus niets van. Ja duh!?.,
denkt de puber in mij.
Echter, volgens de filosoof Frederique Lenoir houdt
de (post)moderne mens zich juist TE WENIG bezig
met zijn binnenwereld! In een interview met
Wilma de Rek (Volkskrant 19 mei 2012) uit hij
zijn verbazing over het gegeven dat wij (ouders)
onze kinderen doorgaans niets of bitter weinig
leren over het innerlijk leven van een mens,
terwijl wij (opvoeders) onze kinderen voortdurend
van alles vertellen over de ons omringende
wereld. “Op school leren we lezen en rekenen;
vervolgens bekwamen we ons in een vakgebied;
in familiekringen krijgen we bepaalde waarden
bijgebracht maar als het gaat om ons INNERLIJK
leven dan moeten we het zelf maar uitzoeken.
In zake als onszelf leren kennen laat de reguliere
opvoeding zeer te wensen over”, aldus F. Lenoir.
Volgens deze Franse filosoof zou je met kinderen
vanaf een jaar of 10/11 moeten praten over
emoties; en dus over angst, vreugde, droefheid
en woede. Je kan de huidige kinderen meegeven
dat dit soort emoties noch negatief noch positief
zijn, maar gewoon neutraal zijn; hoogstens
N i euw s bri e f AT L & VOAG / J U N I 2 0 1 2
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aangenaam of onaangenaam zijn om ze te
beleven en dat ze in hun aard altijd tijdelijk/
vergankelijk zijn. En dus dat je emoties als angst,
vreugde, verdriet en woede beter met open armen
tegemoet kan treden en beter uit kan zoeken
waar een dergelijke emotie vandaan komt of wat
hij jou te vertellen heeft in plaats van de emotie
te onderdrukken of erin te blijven hangen.
“Maar dat leren wij onze kinderen niet!” aldus
F. Lenoir. Als een kind verdrietig is komen we
niet verder dan te zeggen ‘stil maar, niet huilen’
of tot de bekende ‘alles-helende-kus-op-dekapotte-knie’.
Volgens de filosoof staan wij als mensheid op een
punt in de geschiedenis waarop wij ons verzuchtend afvragen: Wat geeft nog betekenis aan een
mensenleven? Eerst kwamen er scheuren in de
geloofwaardigheid van het Geloof en
de Theologie, daarna in die van de Grote Politieke
Ideeën en nu komt daar de ineenstorting van ons
geloof in de Economie bovenop. Dit alles werpt
de mens terug op zichzelf en op zijn mens-zijn,
aldus Lenoir. De vraag naar de betekenis van
het mens-zijn is al eeuwenoud en is door
de geschiedenis heen door vele filosofen en
psychologen gesteld. De filosoof en Antroposoof
Rudolf Steiner heeft zich ook over deze vraag
gebogen. Ruim 180 jaar geleden constateerde
hij in een voordracht – de Kerngedachten – dat
de mens in de loop der eeuwen veel kennis over
de hem omringende wereld heeft vergaard,
maar dat deze kennis hem geen antwoorden
heeft gegeven op de vraag naar zijn eigen
menselijke wezen: Wie ben ik? Volgens
Rudolf Steiner zou het langzamerhand tot
de mens door dringen dat IN zijn uiterlijke
of Natuurwetenschappelijke Kennis zijn
Zelfkennis verloren is gegaan!.?
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Diverse krantenartikelen van de afgelopen tijd
laten zien dat wij (post)moderne mens inderdaad
worstelen met de vraag: Wie ben ik? Zijn wij
mensen afstammelingen van de apensoort of niet?
Hebben wij wel of geen vrije wil? Zijn alle
psychische stoornissen te verklaren als hersenafwijkingen of niet? De Wetenschappers en journalisten zijn er nog niet over uit. Volgens
F. Lenoir wordt ons mens-zijn vooral bepaald
door onze binnenwereld en zouden wij wat vaker
op ontdekkingsreis moeten gaan in deze wereld
om onszelf en ons mens-zijn beter te leren
kennen. De filosoof is er van overtuigd dat een
nieuw GROOTS INZICHT de wereld niet zal
veranderen, maar dat elk individu die een beetje
liefdevoller en wijzer tegen zichzelf, de ander
en de wereld aankijkt, een wereld van verschil
kan maken. Met andere woorden: Probeer de
buitenwereld niet te veranderen, maar verander
je eigen binnenwereld. Of zoals Gandhi het ooit
zei: “Be the change you want to see in this world”.
De roep om jezelf te leren kennen door de blik
naar binnen te keren is al eeuwenoud:
“Ken u Zelve!” of zoals Johannes de Doper het
zei: “Kom tot Inkeer!”. Ik vind het verbijsterend
dat wij mensen na al die eeuwen van
Kennisvergaring nog steeds zo bitter weinig weten
over onszelf. In een pessimistische bui denk ik dan
ook wel eens: Stammen wij mensen dan toch af
van de apen? Uit wetenschappelijk onderzoek
is namelijk gebleken dat apen na vier jaar leren
dat ze met een steen een noot kunnen openslaan.
Ze dragen deze kennis echter niet over aan hun
soortgenoten, zodat elk aapje weer opnieuw het
wiel – het ‘openslaan der noten’ – moet uitvinden.
Wij mensen lijken op het gebied van zelfkennis
ook telkens weer opnieuw het wiel te moeten
uitvinden. Ach, misschien is dit ons menselijk lot:
het vinden van je eigen antwoord op de vraag
Wie ben ik (als mens)? En laten we eerlijk zijn:
dit is geen gemakkelijke opgave, want in alle

zelfonderzoek is de mens zowel onderwerp
van onderzoek als de onderzoeker zelf.
Hoe vergaat het Mies nu, op de avond voor haar
grote avontuur?!.
Zij verheugt zich verschrikkelijk op haar
schoolreis: “Ja VET COOL Schoolkamp” en zij ziet
er ook verschrikkelijk tegen op en vooral tegen die
twee nachten zonder haar ‘allerliefste’ mama.
Voor moeder (vader) en kind zijn dit soort
tijdelijke afscheidsprocessen zo in en in pijnlijk.
Voor een jong kind vooral omdat het nog niet kan
overzien dat mama (papa) er echt weer is na die
twee nachten en dus niet van de aardbodem is
verdwenen. Voor het jonge kind zijn het dus twee
nachten ‘alleen op de wereld’. Voor een ouder
is het zo pijnlijk, omdat “Niet het snijden doet
zo’n pijn maar het afgesneden zijn” [ M. Vasalis].
Hoewel, in mijn beleving doet juist dat ‘snijden’
zo’n pijn: dat aller-aller-laatste kusje, de bus die
wegrijdt met jouw vrolijk zwaaiende kind er in,
dat zich op dat moment van geen kwaad
bewust is. Voor een ouder is een dergelijk tijdelijk
afscheid zo pijnlijk omdat woorden zo vaak tekort
schieten:

vakantie was het zakje snoep nog dicht. Ze had
mij namelijk helemaal niet gemist!?. Ik liet mijn
dochter zien dat mijn zakje D&M&M’s – (Dochter
Missen Mag) voor de helft was leeggegeten, want
natuurlijk had ik haar wel gemist! En dat vond
mijn dochter heel erg fijn, want mijn gemis van
haar maakte maar weer eens duidelijk hoeveel
ik van haar houd. Op zichzelf geen logische
conclusie, maar van een kind van destijds 8 jaar
verwacht ik geen scholastieke redeneringen.
Na een dikke ‘herenigingsknuffel’ hebben we
maar samen de andere helft van mijn snoepjes
opgegeten, om haar thuiskomst te vieren.
De M&M&M’s hebben we bewaard voor andere
tijden. Of zouden ze dan niet meer werken?
Misschien zijn ze dan wel ‘over de datum’?
Tja, F. Lenoir heeft gelijk: Leven is een kunst!
Voor de zekerheid ga ik toch maar dat boek van
F. Lenoir lezen. De titel: Kleine verhandeling over
het innerlijke leven.

“Ik wilde ik kon u iets geven tot troost
Diep in uw leven
Maar ik heb woorden alleen, namen
En dingen geen”.
H. Gorter

Op de eerste vakantie van mijn dochter zonder
mij, gaf ik haar - geheel tegen Herman Gorters
van levenswijsheid getuigende gedicht in ‘M&M&M’s’ mee (dit zijn ‘Mama-Missen-Magsnoepjes’). Toen mijn dochter terugkwam van
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Om te bewaren
Juni 2012

Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde

Antroposofisch
Therapeuticum
Leiden

Praktijkinformatie ATL

Praktijkinformatie ATL
Antroposofisch Therapeuticum Leiden
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
www.atl-leiden.nl
Praktijk open
08.00 - 17.00
Spoedgevallen
Tijdens praktijkuren:
Buiten praktijkuren:

071 512 16 41 keuze 1
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
13.05 - 17.00
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

MEDEWERKERS
Afspraken mogelijk op:
Maandag en woensdag
Dinsdag, donderdag
en vrijdag

08.00 - 10.30
09.15 - 10.30

Uitslagen
Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke

Spraaktherapeut
Mirthe Duindam

Huisarts in opleiding
Anne Taylor
Sonja Peters

Osteopaat
Brian Meerveld

Praktijkverpleegkundige
Paulien Engels

Bellen tussen: 		
13.05 - 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		

Huisartsen
Harco Alkema
Bart Janssen
Suzanne van Tuijl
Remco Vervoorn

Praktijkverpleegkundige
Geestelijke GezondheidsZorg
Joeke Houwaard
Kunstzinnig therapeut
Liesbeth Borg
Kunstzinnig kindertherapeut
Sabine de Raaf

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 verpakking bij de hand. Aanvraag van vijf of meer
herhalingsrecepten graag schriftelijk! Vermeldt
u dan ook duidelijk uw huisarts, apotheek en
geboortedatum.

Euritmietherapeute
Manja Wodowoz - de Boon
Fysiotherapeute
Petra Jongbloed
Diëtiste
Judy van den Berg
Psycholoog
Ingrit Hoogendoorn
Kinder- en jeugd Psycholoog
Michiel Schilhorn
Orthopedagoog/GZ-psycholoog
Sisca v.d. Hell

Uitwendige Therapie
Toke Bezuijen

Assistentes
Eline Koekenbier
Conny Verhoog
Thérèse v.d. Ham - Stolk
Eline Eyckelhof
Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Schaduwspelletjes
Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut
ISchaduw is geweldig speelgoed, je hebt er niets
voor nodig, alleen jezelf en de zon. Kinderen
die hun schaduw ontdekken zijn gefascineerd
en proberen hun schaduw graag te vangen of
te ontlopen, eigenlijk is spelen met je schaduw
voor alle leeftijden even leuk.
Natuurlijk kun je ook schaduwspelletjes doen
met een lamp, leuk voor een druilerige dag of
een donkere avond. Maar nu gaan we naar buiten
en maken we gebruik van de ZON om met de
schaduw te spelen.
Wat is schaduw?
Eerst kun je met je kind eens gaan ontdekken wat
schaduw is. Waar is de schaduw? Is het daar
lichter of donkerder. Als je in de schaduw staat
is het daar dan warmer of koeler?
Waar is je eigen schaduw? Als je van stand
verandert, wat gebeurt er dan met je schaduw?
Kun je bewegen, kan je schaduw dansen?
Kan je schaduw springen? Kun je je schaduw
heel groot maken, en piepklein? Heel lang en
heel kort, heel dik en heel dun? Wat gebeurt er
als je gaat zwaaien of op één been gaat staan.
Schaduwtikkertje: iedereen kan getikt worden.
Dit tikken gebeurt door in elkaars schaduw
te springen. Is je schaduw getikt (met 1 voet
aangeraakt) ben je af.
Schaduwopdrachten: laat kinderen oefenen met
bewegen met elkaar, zonder op elkaars schaduw
te komen (ook niet met de eigen schaduw). Als ze
dit geoefend hebben met hun eigen bewegingen
verbind er dan opdrachten aan. Laat de kinderen
bijvoorbeeld bewegen als aapjes of olifanten,
of muizen die een stukje kaas proberen te pikken.

Wetenschappelijk (zon)licht op ons handelen
Schaduw tekenen
Veranderende schaduw: Ga op een zonnige dag,
bij voorkeur in de ochtend, op de stenen staan
en teken elkaars schaduw over, door een contour
er om heen te tekenen. Hierna kun je je eigen
schaduw inkleuren. Ga na een paar uur op
dezelfde plek staan en kijk eens wat er anders is,
hoe komt dat?
Bewegende schaduw: Laat je kind op 1 plek staan
en een gekke pose aannemen, trek deze in omtrek
om. Laat hem een uur later met de voeten wel
op dezelfde plek staan, en weer een andere pose
aannemen. Doe dit met tussenposes
(bijvoorbeeld elk uur) dan krijg je een van waaier
van omtrekken. Als je er de tijd bij schrijft en het
netjes elk uur doet, dan heb je een zonnewijzer
van schaduwen.
Spelletjes op muziek
Schaduwdansen: als de muziek speelt mogen
de kinderen dansen zoals ze willen, ze moeten
daarbij wel proberen te vermijden op iemand
anders schaduw te ‘stappen’ en ook zorgen
dat de schaduw van een ander kind niet op
hun ‘stapt’
Schaduw-beeld: moedig de kinderen aan om te
kijken hoe hun schaduwen bewegen als zij
bewegen. Stop na korte tijd de muziek en roep:
stop! De kinderen stoppen dan met bewegen
en veranderen in een beeld, tot de muziek weer
begint met spelen.

Harco Alkema, huisarts
Sinds een jaar zijn de huisartsenpraktijken van
het ATL geaccrediteerde kwaliteitspraktijken.
Dat betekent dat we voldoen aan voor de
huisartsenzorg opgestelde kwaliteitseisen,
onder andere wat betreft hygiëne, openstelling,
omgaan met (bijna) fouten en steeds op zoek
zijn naar punten waarop de geleverde diensten
kunnen worden verbeterd.
Een bijkomend aspect is deelname aan
wetenschappelijk onderzoek. Daar staan we
in beginsel welwillend maar kritisch tegenover.
Welwillend omdat wij ook als antroposofisch
therapeuticum vinden dat behandelingen
rationeel en goed onderbouwd moeten zijn
en onderzocht mogen worden op werkzaamheid.
Kritisch omdat veel zogenaamd wetenschappelijk
onderzoek niet meer los staat van belangen van
reguliere farmaceutische industrie.
We doen dus niet zomaar met alles mee.
Hieronder een overzicht van de onderzoeken,
met de verantwoording, waaraan we mee doen.
Quadosta
Dit is een oncologisch registratie traject vanuit het
antroposofisch ziekenhuis Havelhöhe in Berlijn.
Het gaat om een groot internationaal registratie
traject waarbij misteltherapie en aanvullende
antroposofische therapieën bij kanker
geregistreerd worden in verschillende landen.
Tot nu toe Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,
Noorwegen en wij als eerste centrum in
Nederland.
De gegevens worden geanonimiseerd door
gegeven aan de databank van het ziekenhuis
Havelhöhe en het onderzoek wordt betaald
door ALLE antroposofisch fabrikanten van
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mistelpreparaten, het ziekenhuis Havelhöhe
en donaties uit antroposofische kringen.
Zorgpad oncologie
Via de Leidse Hogeschool wordt een
antroposofisch zorgpad oncologie ontwikkeld,
grotendeels in samenwerking met therapeuticum
Aurum in Zoetermeer. Wij willen in de nabije
toekomst hieraan deelnemen. Het onderzoek
omvat de registratie van kwaliteit van leven,
aanvullende therapieën en kosten van
antroposofische oncologische zorg.
Het onderzoek wordt betaald door onze eigen
arbeidsinspanning en logistiek vanuit het lectoraat
antroposofische geneeskunde.
Bioritme in geneesmiddelen
Via het LUMC doen we mee aan een klein
geneesmiddelonderzoek dat de effecten van het
tijdstip van inname bestudeert van een geneesmiddel. Vanuit antroposofisch gedachtegoed
vinden we dat interessant omdat veel te weinig
aandacht besteed wordt aan bioritmen en de
effecten op het dagelijks leven.
Het is een promotieonderzoek van een arts aldaar
en er wordt geen financiële bijdrage geleverd
door de farmaceutische industrie.
Astma zelfmanagement
Ook via het LUMC doen we mee aan een
onderzoek waarbij mensen met astma gecoached
worden via internet aan betere zelfregulatie van
astmamedicatie te doen. Wij vinden zelf
management en eigen verantwoording dragen,
echt iets van deze tijd.
Toekomst
In de nabije toekomst willen we ook deelnemen
aan het ontwikkelen van zorgpaden rond de
thema’s depressie en allergie/hooikoorts, ook
weer in samenwerking met het lectoraat aan de
Leidse Hoogeschool.
N i euw s bri e f AT L & VOAG / J U N I 2 0 1 2
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Internet
Tromp de Vries, Secretaris VOAG
Wij hebben er dit keer voor gekozen om in plaats van verwijzingen
naar interessante websites, een tweetal overdenkingen te geven over
het internet.
Puntje, puntje, puntje...
Natuur, kunst, religie: drie onmisbare ingrediënten voor een gezond leven.
Een tekort merk je aanvankelijk nauwelijks op; je kunt best èven zonder.
Maar naast het lichaam, hebben ook ziel en geest voeding nodig.
Snaaien, zappen en surfen kunnen er op wijzen dat je ondervoed bent:
is er genoeg verbinding, verwondering en eerbied in je dagelijks leven?
Zoek in het klein: een vogeltje op je balkon, een bloem goed bekijken,
echt gaan zitten voor het beluisteren van een muziekstuk,
zelf iets scheppen, in gesprek raken over een gedicht,
buigen voor dat wat boven de menselijke zwakheid uitstijgt...
Aandachtig kiezen, klaarmaken, proeven: Is dit wat ik zoek?
Puntje is een korte, positieve, gezondheidsbevorderende tip van
Johanna Priester, huisarts. Wie geregeld zo'n lichtpuntje wil ontvangen,
kan een leeg mailtje sturen met als titel "aanmelden". Wil je van de
adreslijst worden verwijderd, stuur dan een leeg mailtje met als titel
"afmelden". puntje@helianth.nl Vorige puntjes vind je op helianth.nl

ZON / LICHT

INTERNET / DUISTERNIS

Leven brengend, realiteit

Dode digitale wereld, onecht

Geeft energie (fysiek en geestelijk)

Vraagt energie (fysiek en geestelijk)

Verwondering, brengt het denken van materie
naar geest

De aard van denken brengt het denken verder
de materie in, leidt tot technologische misleiding
(je bent je brein)

Zonneschijn = Natuur = Licht

Schijnwereld = On(sub)natuurlijk = duisternis
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Internet: van realiteit naar schijn!
Niemand zal tegenwoordig nog het belang
ontkennen van het internet. Via het internet wordt
alles en iedereen met elkaar verbonden.
Via het internet doen we zaken, we bankieren,
we communiceren, we socialiseren en we
shoppen er lustig op los. Juist dan is het goed om
even afstand te nemen en je te realiseren waar
wij mee bezig zijn. De vraag is dan: uit welk
gedachtegoed stamt het internet en waar brengt
het ons? Om deze vraag te beantwoorden
gebruiken wij het thema van deze nieuwsbrief:
de zon!
De zon en het internet kun je zien als een
polariteit: licht en duisternis. Het is dan aan
de mens om zijn weg vinden tussen deze twee
tegenstellingen. Dat de zon en het licht bij elkaar
horen is makkelijk in te zien, echter dat het
internet gerelateerd wordt aan duisternis verdient
een nadere verklaring. In onderstaande tabel
zijn een aantal kenmerken van deze polariteit
benoemd om te laten zien welke factoren
kenmerkend zijn voor beide tegenstellingen.
Uit de tabel blijkt duidelijk dat de zon met haar
licht altijd in de realiteit werkt. Het internet komt
echter voort uit een bepaalde aard van denken,
het is het resultaat van puur materieel denken dat
ons uiteindelijk in een schijnwereld trekt.
Dat gebeurt letterlijk met onze ziel als we achter
een computer zitten, omdat we dan (of wij het
willen of niet) met ons denken, voelen en willen

meegetrokken worden in deze schijnwereld.
Als we ons daar onvoldoende bewust van zijn
bestaat het gevaar dat deze schijnwereld voor de
realiteit wordt aangezien. Een sprekend voorbeeld
daarvan is Facebook, dat voor veel mensen een
reële wereld is waar je informatie krijgt, vooral
in de vorm van vaak leuke foto’s, over succesvolle
en gelukkige vrienden.
Mensen geloven dat de foto’s en het vaak korte
commentaar de werkelijkheid weergeven en gaan
opbieden door nog leukere foto’s op facebook
te zetten.
Zo lang mensen zich realiseren dat facebook
niet meer is dan een kunstmatig platform dat
“contact” mogelijk maakt is er niet veel aan de
hand. Echt menselijk contact kan immers alleen
maar tot stand komen tussen mensen in de
realiteit: in de echte wereld. Als je verzuimt om
contacten te onderhouden met mensen in de
echte wereld, maar wel 100 “vrienden” hebt
op facebook leidt dat onherroepelijk tot
eenzaamheid en vervreemding en soms zelfs tot
depressie. Als je bewust met dit medium omgaat,
houd je in feite als mens de balans in het midden,
tussen licht en duisternis. Het komt erop neer,
zoals met zoveel zaken in ons leven, om steeds
maar weer de juiste keuze te maken. Dat vraagt
om wakkerheid, bewustzijn. Dat is nu juist
de opgave voor de tijd waarin wij leven:
het ontwikkelen van bewustzijn!
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Interview met Therese van der Halm - Stolk
Waar bestaat het werk nog meer uit?
“Behalve de afspraken die we maken, ook voor
sommige therapeuten, geven we uitslagen door
van onderzoeken. Mochten die afwijken dan
doen de artsen dat zelf. We hebben natuurlijk
ook administratief werk, dossiers bijhouden en
post scannen. Als praktijkassistente, zo heten
we nu officieel, doen we ook gehoortesten,
uitstrijkjes en hebben we ook een zgn. wrattenspreekuur en sinds kort maken we ook ECG’s
ofwel hartfilmpjes. Dit maakt het afwisselend
en interessant. Dit alles gaat in nauw overleg met
de artsen. Dat geldt ook voor onze gesprekken
aan de telefoon. Van elk contact, waarbij we
advies krijgen zij een verslag. En 1 keer per week

Adri Staats, Bestuurslid VOAG
Wie afgelopen 9 jaar gebruik heeft gemaakt
van de diensten van het ATL heeft een grote kans
contact te hebben gehad met Therese (van der
Ham-Stolk). Zij is diegene, inmiddels met andere
collega’s, die u aan de telefoon krijgt wanneer
u een afspraak wilt maken of een uitslag van een
onderzoek wilt weten. Zij is ook diegene die
desgewenst u prikt of uw gehoor test.
Wat vind je het moeilijkst aan je werk?
“Eigenlijk is alles leuk aan mijn werk. Elk
telefoontje vraagt concentratie, je moet goed
luisteren en triëren, dat is de urgentie bepalen.
Je moet afwegen of hetgeen je hoort snelle
actie vereist of dat het wel even kan wachten..
We werken volgens protocollen die zijn
vastgesteld door het Nederlands Huisartsen
Genootschap. Je moet niet alleen luisteren,
maar tegelijkertijd denken en schrijven.
Dat is inspannend en je kunt het daardoor ook
niet de hele dag door doen. We wisselen elkaar
ook af na zo’n twee uur”.
Hoe ben je bij het ATL terecht gekomen?
“Ruim 12 jaar ben ik in Leidschendam in
een huisartsenpraktijk doktersassistente,
zoals het toen nog heette, geweest. Toen las ik
de advertentie van het ATL en dat trok me erg
aan en ik ben meteen aangenomen”.
Heb je een binding met de antroposofie?
“In feite niet, ik zal niet zo gauw een boek
pakken over dat onderwerp, maar ik heb er in
de praktijk wel veel waardering voor gekregen.
De zorgvuldigheid waarmee hier wordt
gehandeld spreekt mij zeer aan en toen bleek
dat mijn zoon van 9 een stoornis heeft kon ik
dat hier heel goed bespreken en heb ik veel steun
ondervonden. Dat geldt trouwens nog, als ik om
die reden wel eens verstek moet laten gaan,
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nemen we ook nog eens de belangrijke dingen
die op dat moment spelen door met de artsen”.
Wil je nog iets toevoegen?
Het is prettig dat we ook nascholing krijgen en op
de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen
op verschillende terreinen waar we mee te maken
hebben. Ik heb het erg naar mijn zin, dat komt
door de goede collegiale verhoudingen,
ook met de artsen, en het werken in een goed
georganiseerde praktijk”.
Vanaf 2011 hebben er al vijf meditatietrainingen
op het ATL plaats gevonden. Allen met veel
belangstelling.

is daar veel begrip voor bij de collega’s.
We werken in een geweldig team
met z’n vieren. We vangen veel voor elkaar op
en er is echt een hele goede mentaliteit om samen
voor de goede gang van zaken verantwoordelijkheid te dragen en die verantwoordelijkheid geldt
ook ten opzichte van elkaar”.
Heeft de receptenlijn geen verlichting van
de stress met zich meegebracht?
“Voor de patiënten is het zeker een verbetering.
Je kunt bestellen op elk uur van de dag, avond en
nacht. Wij moeten nu toch nog wel de medicijnen
controleren en doorgeven aan de apotheek.
Ik mis soms wel het directe contact en voor
mensen die moeite hebben om het bandje in te
spreken helpen we toch nog altijd op de oude
manier. Onlangs is er nog een collega bijgekomen
en we werken nu met 3 assistenten in de ochtend
en 2 in de middag. Er is een sterk gevoel voor
saamhorigheid, we hebben ook in de ochtend een
koffiemoment (de spoedlijn blijft dan wel open)
waaraan ook de therapeuten deelnemen.
Dat werkt heel goed voor het onderlinge contact.
Dat is echt nodig”.

"Op donderdag 24 mei jl brachten
medewerkers van het ATL met bestuursleden
van de VOAG een bezoek aan het Museum
Meermanno / Het huis van het boek in
Den Haag. Dit keer moest er voor het jaarlijkse
uitje monnikenwerk worden verricht.
In het Sciptorium van het museum werd
de ganzenveer gehanteerd. Ondanks de
inspanningen waren de resultaten
uiteenlopend. Daarna volgde een rondleiding
door het museum, waarbij handschriften en
bijzondere boekwerken werden bewonderd".
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Kunstzinnige Aandachttraining; MINDFULNESS

In september 2012 start er bij voldoende belangstelling een training op de dinsdagochtenden
en vrijdagavonden.
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, concentratieproblemen of “niet lekker in je vel zitten”.

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
afstemmen 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 belangrijke 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
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van de training. Uitgegaan moet worden van
gemiddeld één uur oefening per dag.
Het “huiswerk” 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 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)

De training vindt plaats op 8 ochtenden of
avonden en duurt 2,5 uur in een groep van
maximaal 8 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.
Dinsdagochtenden
September:
Oktober:
November:

10.00 - 12.30 uur
18, 25
2, 23, 30
13, 20, 27

Vrijdagavonden
September:
Oktober:
November:

19.00 - 21.30 uur
21, 28
5, 26
2, 16, 23, 30
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THERAPIEGROEP
Kunstzinnige therapie en mindfulness training
speciaal voor mensen met een burn-out
Liesbeth Borg, kunstzinnig therapeut
De laatste jaren zijn er steeds meer mensen
die met burn-out problematiek te maken krijgen.
Burn-out is een ziekte van onze cultuur;
een haastig leven, veel “hoofdwerk”, weinig tijd
om op te laden en tot jezelf te komen.
Het grootste thema hierbij is ROOFBOUW.
Roofbouw wil zeggen dat je meer energie
verbruikt dan je weer aanvult. Geleidelijk is
de energie opgebruikt, tot deze helemaal op is.
Het proces van roofbouw verloopt in
verschillende fasen:
1.	Het begint met een verzwaring van de
belasting; meer taken, meer verantwoording
waar te weinig tijd of motivatie voor is.
Ontspannende/ leuke activiteiten worden
geschrapt en kunnen de belastende activiteiten
niet meer compenseren.
Heel regelmatig wordt er over de vermoeidheidsgrens heen gegaan; niet uitgeslapen
wakker worden, ’s avonds geen puf meer
hebben. Het lichaam waarschuwt dat
de belasting niet in verhouding staat tot
de draagkracht maar naar deze signalen
wordt niet of weinig geluisterd.
2. Bij de lichamelijke klachten komen klachten
die meer op psychisch gebied liggen:
Concentratie wordt minder, meer piekeren
en malen, rusteloos of nerveus voelen.
Emotioneel meer labiel; eerder aangebrand
of gekwetst voelen en sneller huilen.
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Ook kan het lichaam reageren met klachten
als: hartkloppingen, kortademigheid,
buikklachten. De reserves van het lichaam
raken op en er breekt een tijd aan van
overleven in plaats van leven. De uitputting
zet verder door mede door eigen prestatiedrang of morele plicht/verantwoordelijkheid.
3.	Plotseling gaat het niet meer. De rek is eruit.
Het herstellend vermogen werkt niet meer.
Na een griepje of virus komt men niet meer
op kracht. Iemand is alleen nog maar moe,
wil/kan niets meer, heeft nergens zin in, alleen
nog maar in slapen, en ook dat lukt slecht.
Als het dan zover gekomen is en het eigen
herstelvermogen is aangetast dan is de grote
vraag: Hoe kan dit herstelvermogen weer worden
opgebouwd?
Belangrijk is om weer te leren omgaan met
het eigen levensgevoel; je bewust worden van
de beleving van wat goed voor je is.
Je levensgevoel ervaar je in het moment;
in het HIER en NU. Juist dat vermogen om in het
Hier en Nu te leven is iemand met een burn-out
kwijt geraakt. Veel te lang is de aandacht gericht
geweest op wat er buiten is en wat er nog
gebeuren moet, de aandacht was gericht op
straks en niet op NU.
Activiteiten die daarbij horen zijn: doen waar
je zin in hebt, genieten, rommelen, rustig aan
doen en daarbij luisteren naar welke behoefte
erin jezelf leeft, welke impulsen erin je opkomen
en daar naar handelen.

“Luisteren naar je innerlijke stem en daar conform
naar handelen”.
Dat is allemaal makkelijker gezegd dan
gedaan…………..
Vaak heb je hulp nodig om hier richting aan
te geven, steun te krijgen en bevestiging van
je situatie want het is zo vreemd…..je kon immers
alles altijd zo goed, je was sterk en wilt niet
toegeven aan het feit dat het echt niet gaat en
al helemaal niet aanvaarden dat dit ook wel enige
tijd gaat duren en je niet meer de oude wordt
maar patronen zal moeten veranderen en dus
andere keuzes in de toekomst moet maken.
Daarom start er in september een:
THERAPIEGROEP
Kunstzinnige therapie en mindfulness training
speciaal voor mensen met een burn-out.
Voor wie?
Voor mensen met een burnout of langdurige
vermoeidheids klachten.
In deze groep wordt er een combinatie gemaakt
van aandachttraining in de groep en individuele
kunstzinnig therapeutische oefeningen.

aandacht te besteden aan je gedachten,
gevoelens en ervaringen in meditatie oefeningen
en kunstzinnige therapie oefenogen die
individueel op de deelnemer worden afgestemd.
Het meedoen met deze therapiegroep kan leiden
tot een evenwichtiger omgaan met je gezondheid
en een beter leren luisteren naar je intuïtie
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 belangrijke
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 en individueel verricht.
Nabespreking van de oefeningen is in twee tallen
of in de groep. Tevens is er ruimte om ervaringen
met het thuis oefenen uit te wisselen.
Dagelijks thuis oefenen is een centraal onderdeel
van de training.

De oefen- en meditatie training biedt
ondersteuning bij het leven met stress, pijn,
ziekte, moeheid en ander ongemak.

Al met al een hele ontwikkelingsweg gedurende
een lange tijdsspanne om:
beter te leren luisteren naar je innerlijke stem en
trouw te blijven, te worden aan je zelf!

Wat is het doel?
Het doel van deze training is: leren bewust in het
leven te staan. Door middel van doelbewust

 zie volgende bladzijde >>>
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Wanneer en waar?
De training vindt plaats op 20 donderdag
ochtenden van 10.30 - 12.30 uur in een groep
van maximaal 6 deelnemers.
Data in 2012
20, 27
4, 11, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20

september
oktober
november
december

Data in 2013
10, 17, 24, 31 		 januari
7, 14, 28
februari
Plaats:

Else Klink Eurythmie Ensemble Stuttgart

ZEICHEN AN DER SONNE
Met teksten van
M.Porteous, Juan Ramon Gimenez, Paul Celan, Nelly Sachs, Rudolf Steiner, I.Beuys
En muziek van 20.eeuws componist Sulka Nassidse, Beethoven en Bach
Datum
Plaats
Toegang

Maandag 22 oktober 2012
Lucent Danstheater, Den Haag
1e rang € 45.-; 2e rang € 37,50
(Kaartverkoop is begonnen op 12 mei)

ATL, Rijn en Schiekade 16,
2311 AK Leiden

Aanmelden: 	Bij de assistente v.h. ATL
Kosten: 	In rekening wordt gebracht
22 sessies kunstzinnige therapie
á € 50,- = € 1.100,(dit is inclusief het intake en
afrondings-gesprek, kunstzinnig
materiaal, cd’s en werkboek).
Vaak is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Doet u zelf van
tevoren navraag bij uw ziektekostenverzekeraar,
ook voor de limiet van het te vergoeden bedrag
per jaar.
De training wordt gegeven door:
Liesbeth Borg, kunstzinnig therapeut ATL
en gecertificeerd mindfulness trainer.

Euritmie, muziek en voordrachten
onder leiding van Adriana Van Beek
Datum
Plaats

Zondag 17 juni, 14 - 17 uur
Vrije School Abbenbroekweg 7, Den Haag

Thema

De zonnezangen van de grote culturen
Binnenkort gaat er een groep mensen op tournee om het Egyptische verhaal Amudat te laten zien.
Let op de informatieborden in de spreekkamer.
Het is het verhaal van de zon die ondergaat en die zijn gevaarlijke reis door de nachtelijke uren
maakt om in de ochtend als een nieuwe zon weer geboren te worden.
Oorspronkelijk afgebeeld in hiërogliefen in de piramides, nu nieuw vertaald, verteld, verklankt
en verbeeld door EURITMIE. De groep bestaat uit amateur euritmisten waarvan de meesten al lang
bezig zijn met euritmie en een paar professionele euritmiestes/en.

30

N ieuwsb r ief ATL & VOAG / JUNI 2012

N i euw s bri e f AT L & VOAG / J U N I 2 0 1 2

31

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.

Wij adviseren vaak te letten op de hoeveelheid
indrukken die het kleine kind te verwerken 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.

Tijdens de intake leggen wij U dit nog eens uit.
Het ING rekeningnummer van de VOAG is:
37.04.731. 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.

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 voor het lidmaatschap 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.

Het is mogelijk dat wij een antroposofisch
medicament ter ondersteuning adviseren bijvoorbeeld bij darmkrampen, onrust, slecht slapen,
eczeem, verminderde eetlust, minder groei en
verhoogde vatbaarheid voor infecties.
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Vereniging

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 voorkomende 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 bijvoorbeeld 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

Ondersteuning

Uitslagen: laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s,
uitstrijkjes, kweken en dergelijke
Bellen tussen: 			
13.00 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Geneeskunde

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)

Antroposofische

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
rondschrijven
• 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 februari krijgt u twee acceptgirokaarten
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 2012 loopt van 1-1-2012 tot en
met 31-12-2012. 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 aanmoedigen een schenkbijdrage in het solidariteitsfonds
te storten.
Wanneer u gekozen heeft om patiënt te zijn bij
het Therapeuticum, is een aanvullende verzekering 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.
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Lidmaatschap VOAG
per jaar

Mandaten en
mandaathouders

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

Nieuwsbrief
Liesbeth Borg
Adri Staats
Judy van den Berg
Tromp de Vries

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55
Bestuur VOAG
Voorzitter
Johan Halverhout
Secretaris
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl
Penningmeester
Johan Halverhout
Algemene bestuursleden
Sanatha Busch
Adri Staats
Kees van Ettekoven

Wachtkamers
Sanatha Busch
Judy van den Berg
Sabine de Raaf
Petra Alkema - de Jong

Reacties
Inhoudelijke reacties aan
De secretaris van de VOAG
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl
of
Antroposofisch Therapeuticum Leiden
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41

Cursussen/lezingen
Adri Staats
Harco Alkema
Bart Janssen

Adreswijzigingen
Graag doorgeven aan
Antroposofisch Therapeuticum Leiden
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41

Solidariteitsfonds
Liesbeth Borg
Petra Alkema - de Jong
Johan Halverhout

Colofon

Kinderspreekuur
Bart Janssen
Judy van den Berg
Website
Petra Alkema - de Jong
Petra Jongbloed
Johan Halverhout
Kwaliteitsbeleid
Petra Alkema - de Jong
Tromp de Vries

© Juni 2012 ATL
De Nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Ondersteuning Antroposofische
Geneeskunde (VOAG) in samenwerking met het
Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL).
Het blad verschijnt 3 maal per jaar in een oplage van
ca. 2500 ex. en wordt verspreid onder VOAG leden
en patiënten van het ATL.
Prijs: € 5,50
Vormgeving, André van de Waal, Coördesign
Papier
Biotop, FSC Mixed Sources papier (productgroep uit
goed beheerde bossen e.a. gecontroleerde bronnen).

Drukker, Sparta
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